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GLÆDE VED AT TJENE

Præsident James E. Fausts tale, »Hvad

jeg ønsker min søn skal vide, før han tager

på mission« i Liahona (spansk), juli 1996,

inspirerede mig og har været til meget stor

gavn for mig i min nye kaldelse. Jeg føler

mig beæret over at være fuldtidsmissionær.

Som præsident Faust lovede, har jeg

fundet ubeskrivelig glæde.

Søster Juliana Torres

Malaga Mission, Spanien

STYRKER VIDNESBYRD

At læse Seito no Michi (japansk) styrker

mit vidnesbyrd om, at Jesus Kristus tjente

os alle. Når jeg sammenligner mig selv for

et år siden med det, jeg er nu, kan jeg

tydelig se forskel. Min usikkerhed er

formindsket, og min glæde er øget. Jeg tror,

at hvis kirkemedlemmerne vil læse Kirkens

blade, vil de få stærkere vidnesbyrd.

Kaori Furukawa,

Ogaki Branch,

Nagoya West Stav, Japan

MAN KAN FØLE ÅNDEN

Jeg blev døbt den 20. december 1995.

Før jeg blev døbt, læste jeg artiklen,

Spørgsmål og svar, i Liahona (engelsk), i

november 1995 med titlen »Jeg føler ikke

Ånden, er der noget galt med mig?« Jeg

blev rørt, fordi jeg heller ikke havde følt

Ånden ved Kirkens møder. Men efter at jeg

læste læsernes svar og vidnesbyrd, forsøgte

jeg endnu mere at lytte til nadvermødets

talere, og jeg følte Ånden som aldrig før.

Nu anstrenger jeg mig for at blive interes-

seret i, hvad talerne har at sige ved Kirkens

møder.

Lorna Penuliar,

La Trinidad Andet Ward,

Baguio Stav, Filippinerne

ET LYS

Liahona (spansk) er et lys i livet. På min

skole kan jeg ikke tale om religion, men jeg

kan give dem Liahona. Mange tak for udgi-

velsen af artiklen »Troens arv« i februar-

nummeret 1997. Det var fantastisk at

fortælle mine venner om pionerernes ople-

velser og derpå invitere dem i kirke. De

kom ikke alle, men jeg ved, at nu er frøet

sået, så de kan acceptere evangeliet engang

i fremtiden.

Cristina G. Lopez Ghio,

Popotldn Gren,

San Salvador Stav, Soyapango, El Salvador
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BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB

Hvordan giver vi

udtryk for vores
kærlighed?
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Præsident Thomas S. Monson

Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab

Ved en lejlighed kom en lovkyndig til Frelseren og spurgte:

»Mester, hvad er det største bud i loven?«

Frelseren svarede: »>Du skal elske Herren din Gud af hele

dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.<

Dette er det største og det første bud.

Men der er et andet, som står lige med det: >Du skal elske din næste som

dig selv^« 1

Hvordan viser vi vor himmelske Fader, at vi elsker ham? Da søster

Monson og jeg studerede på universitetet, var der en populær sang med

tekst omtrent som følgende: »Det er let at sige, at jeg elsker dig; let at sige,

at jeg vil være trofast; let at sige disse tåbelige ting, men vis det i det, du

gør.« Vi har ved de ting, vi gør, ansvar for at vise vor himmelske Fader, at vi

elsker ham.

Vi viser vores kærlighed ved den måde vi tjener Gud på. Husk, da profeten

Joseph Smith gik til John E. Page og sagde til ham: »Broder Page, du er blevet

kaldet på mission i Canada.«

Frelseren sagde:

»Du skal elske din næste

som dig selv.« Vi viser

vores kærlighed ved

at tjene dem, som

behøver vores hjælp.
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Broder Page, der kæmpede med at finde en undskyld-

ning, sagde: »Broderjoseph, jeg kan ikke tage til Canada.

Jeg har ikke nogen frakke at tage på.«

Profeten tog sin egen frakke af, gav den til John Page

og sagde: »Tag denne på, og Herren vil velsigne dig.«

John Page tog på mission i Canada. I løbet af to år gik

han omkring 1300 km og døbte 600 nyomvendte. 2 Han

havde succes, fordi han benyttede muligheden for at

tjene sin Gud.

Vi havde en missionær i vores mission, som var særlig

hengiven og lydig. Jeg sagde engang til ham: »Ældste,

hvad er kilden til din motivation?«

»Bror Monson,« svarede han, »jeg sov over en

morgen. Da jeg gjorde det, kom jeg til at tænke på min

mor og min far, som driver et lille renseri og arbejder hele

døgnet for at tjene tilstrækkeligt med penge for at støtte

mig på min mission. Da jeg tænke på mine forældre, der

udfører dette anstrengende arbejde for min skyld, forlod

alle tegn på dovenskab mig, og jeg besluttede, at jeg

havde en mulighed for at tjene Herren på mine egne

vegne og på min egen mors og fars vegne.«

Harry Emerson Fosdick sagde: »Indtil villigheden

bliver større end forpligtelsen, vil mænd kæmpe som leje-

soldater i stedet for at tjene deres land som patrioter.

Pligten bliver ikke udført værdigt, før den udføres af én,

som med glæde ville gøre mere, hvis blot han kunne.«3

Kort sagt er det nødvendigt, at vi er i vor himmelske

Faders tjeneste, hvis vi skal vise vores kærlighed til ham.

Jeg tænker ofte på den stille måde, hvorpå præsident

Spencer W. Kimball tjente Gud, uden nogen særlig form

for opmærksomhed. Der var i virkeligheden ikke nogen,

der rigtig kendte til alt det, han gjorde for at tjene vor

himmelske Fader, for han gjorde det i Frelserens sande

And, og ofte lod han ikke den højre hånd vide, hvad den

venstre gjorde. Han var en mand, som var villig til at

yde en hvilken som helst indsats, der var nødvendig i

Guds rige.

Jeg mindes også en beretning, jeg læste, om en sød

dame, en af pionerernes hustruer. Hendes navn var

Catharine Curtis Spencer. Hun var gift med Orson

S T J E R
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Spencer, en følsom, veluddannet mand. Catharine var

opvokset i Boston og var kultiveret og dannet. Hun

havde seks børn. Hendes sarte helbred blev svagere på

grund af kulde og vanskeligheder, efter at hendes familie

var blevet tvunget til at forlade Nauvoo. Ældste Spencer

skrev til hendes forældre og spurgte, om hun kunne

vende tilbage og bo hos dem, mens han byggede et hjem

til sin familie i Vesten.

Deres svar var: »Hvis hun frasiger sig sin nedværdi-

gende tro, så kan hun komme tilbage - men ikke før.«

Søster Spencer ville ikke frasige sig sin tro. Da foræl-

drenes brev blev læst for hende, bad hun sin mand om at

tage Bibelen og læse for hende fra Ruths bog: »Du må

ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej,

hvor du går hen, vil jeg gå, hvor du bor, vil jeg bo; dit folk

er mit folk, og din Gud er min Gud«4

Udenfor rasede stormen, vogndækket var utæt og

venner holdt mælkeskåle over søster Spencers hoved for

at holde hende tør. Under disse tilstande og uden et

beklagende ord lukkede hun sine øjne for sidste gang.

Det er ånden i at tjene Gud. Det er ånden i at sætte

ham først i vores tilværelse. Selv om vi ikke nødvendigvis

skal ofre livet i vor Guds tjeneste, kan vi alligevel vise

vores kærlighed til ham ved den måde, vi tjener ham på.

Han, som hører vore stille bønner, han, som ser vores

usete gerninger, vil belønne os åbenlyst, når det skal være.

Et andet eksempel er en familie i den mission, hvor jeg

præsiderede, en familie ved navn Agnew. De var vanske-

lige at omvende. Det var især William Agnew, der ikke

ville lytte til missionærerne, men til sidst gik han ind på

at komme til Søndagsskolen med sin hustru, sine tre børn

og de to missionærer. Men da missionærerne ankom

søndag morgen for at følge familien til kirke, havde der

været en lille uoverensstemmelse i familien Agnews

hjem. Broder Agnew havde fastholdt: »Jeg vil ikke med

til mormonernes søndagsskole.«

Hans hustru svarede: »Du lovede det, Bill. Du lovede

disse unge mænd, at du ville gå med.«

»Jeg gør det ikke, og dermed basta!« sagde han.

Han blev temmelig vred, men noget tøvende tillod

N E N



»Da jeg tændte hendes lille radio på natbordet, hvad

tror du så, jeg hørte? Tabernakelkoret! Hvilket

budskab tror du jeg hørte? Richard L. Evans, der talte

om emnet: >Lad ikke solen gå ned over jeres vrede.«

Det føltes, som om Herren talte til mig personligt.«

han dog sin hustru og børnene at tage til søn-

dagsskole.

Senere fortalte han mig om begivenhederne den

morgen. Han sagde: »Da min hustru og mine børn

lukkede døren og efterlod mig alene i dagligstuen, havde

jeg intet godt at sige om mormonernes tro. Jeg var så

vred, som man kunne forestille sig. Jeg tog morgenavisen

for at se, om jeg kunne læse noget om verdens problemer

og tænke på noget andet end religion, men det var

forgæves. Jeg blev ved med at tænke: Min hustru og mine

børn er gået hen til mormonerne.

Så gik jeg ind på min datter, Isabels, værelse. Det var

min mening, at tænde radioen på nyhederne og høre

noget andet. Da jeg tændte hendes lille radio på

natbordet, hvad tror du så, jeg hørte? Tabernakelkoret!

Hvilket budskab tror du jeg hørte? Richard L. Evans, der

talte om emnet: >Lad ikke solen gå ned over jeres vrede.

<

5

Det føltes, som om Herren talte til mig personligt. Jeg

lagde mig på knæ og lovede vor himmelske Fader, at jeg

ikke længere ville rase imod ham - at jeg ville gøre det,

disse unge missionærer havde lært mig at gøre.«

Da hans hustru og børn vendte hjem fra søndagsskole,

var det en ny mand og far, de fandt. De kunne ikke forstå,

hvorfor han var i et så dejligt humør. Til sidst spurgte de,

hvad der var sket, som havde ændret hans indstilling.

Han sagde: »Det skal jeg fortælle jer. Jeg var så vred,

da I gik, at jeg læste avisen i et forsøg på at tænke på

noget andet end jer. Det lykkedes ikke. Så gik jeg ind på

Isabels værelse og tændte radioen for at høre nyhederne,

og af alt det, jeg kunne have hørt, hørte jeg

Tabernakelkoret. Denne mand, Richard L. Evans, talte

til mig og sagde: >Lad ikke solen gå ned over jeres vrede.

<

Jeg følte mig nærmere Gud i dette øjeblik, end jeg nogen

sinde før i mit liv har følt mig. Jeg er parat til at gå med

jer til møderne. Jeg er parat til at fortsætte med et flittigt

studium sammen med missionærerne.«

Isabel sagde: »Far, det er en dejlig historie - hvis den

bare havde været sand.«

Hendes far sagde: »Isabel, den er sand.«

Hun sagde: »Nej, far. Sagde du, at du tændte radioen

på mit natbord?«

Han svarede: »Ja, netop - den lille hvide.«

»Far,« sagde hun, »den radio har ikke virket i flere

uger. Jeg tror, at rørene er gået.«

»Isabel,« sagde han, »den radio virker. Kom med mig.«

Han tog sin familie med ind på Isabels værelse, gik over

til natbordet ved siden af sengen og tændte radioen, som

han havde gjort det en time tidligere, men der kom ikke

en lyd. Radioen virkede ikke! Men da vor himmelske

Fader skulle kommunikere et budskab til en ærlig sand-

hedssøger, så virkede radioen ikke blot, men den stod også

på selve det program og selve det budskab, han ønskede

at bringe ham, så han kunne erkende sandheden. Det er

ikke noget under, at han senere blev biskop i det ward.

Det er heller ikke noget under, at alle hans tre børn er

aktive i Kirken og fortsat har ansvarsfulde opgaver.

Når vi tjener vor Gud, når vi elsker ham, ved han det,

og han vil tage os i hånden og give os svar på vore

bønner.
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»Du skal elske din næste som dig selv.«

Hvem er min næste? Nogen stillede dette spørgsmål

og besvarede det derpå: »Jeg kender ikke hans navn, men

hans hund tramper mine blomster ned. Hans søn trykker

på bilhornet og holder mig vågen hele natten, og hans

børn støjer så meget, at jeg ikke kan nyde livet. Men i går

lagde jeg mærke til noget sort bånd i hans vindue, og så

vidste jeg, at nogen var død. Så besluttede jeg, at det var

på tide, jeg kom til at kende min nabo.«

Lad os ikke vente på sådanne begivenheder, før vi

kommer til at kende vores nabo og næste og viser

kærlighed til ham.

Vi har hver især muligheder for at tjene i Kirken. Denne

mulighed for at tjene i Kirken gør os i stand til at vise vores

kærlighed til Gud og til vores næste. Det var kong

Benjamin, der sagde: »Når I er i jeres medmenneskers

tjeneste, tjener I blot Gud.« 6 Der findes ingen bedre måde

at vise kærlighed til Gud på end ved at tjene ham i de stil-

linger, vi bliver kaldet til. Lejlighedsvis kommer beløn-

ningen for denne tjeneste straks, og vi ser lyset i øjnene på

den person, som vi har hjulpet. Andre gange lader Herren

os imidlertid vente lidt og lader vores belønning komme på

en anden måde. Mange hjælper i øjeblikket mindre aktive

mennesker. Det er vigtigt aldrig at give op, men hele tiden

fortsætte i vores indsats med at hjælpe dem. Den bedste

måde at hjælpe mennesker med at blive aktive i Kirken er

at elske dem ind i denne aktivitet.

Jeg fik et brev, skrevet af en ung mand, hvis tvillin-

gebror var blevet dræbt ved en aktivitet i Big

Cottonwood Canyon øst for Salt Lake City. Hans

kvorumsleder sørgede over tabet af en af sine drenge,

som han havde kaldet til at tjene, til at undervise, til at

inspirere og til at motivere. Han modtog trøst som

vejleder i den hjælp, vor himmelske Fader gav ham som

svar på hans bønner. Han blev bedt om at tale ved den

unge mands begravelse. Det var en vanskelig opgave,

men han gjorde det. Så modtog han et brev fra den

efterladte tvilling. Dette brev var det smukkeste brev,

han nogen sinde havde modtaget. Med hans tilladelse

vil jeg læse det:

»Kære broder Cannegieter

Jeg vil gerne takke dig for den tale, du holdt ved Brians

begravelse. Du fortalte om alle de vidunderlige øjeblikke,

vi havde haft sammen med Brian, og dem havde jeg

næsten glemt. Brian og jeg syntes begge, at du var den

bedste vejleder og den bedste lærer, vi nogen sinde havde

haft, fordi du virkelig bekymrede dig for os og gav os din

tid. Du lærte os nogle meget betydningsfulde lektier og

gav os råd, som kom fra din egen erfaring i livet.

Vi vil savne Brian meget, og vi vil aldrig glemme det

eksempel på at leve livet helt ud og på mod og hengi-

venhed, som han gav os.

Jeg elsker dig, broder Cannegieter, og jeg håber, at jeg

kan være lige så klog og forstående og omsorgsfuld, som

du er. Jeg håber, at jeg kan lytte rigtigt og komme til at

kende mennesker, som du gør.

Jeg vil gerne takke dig for alt det, som du har gjort

for os.«

Det er den trøst, der kommer i hjertet hos dem, som

elsker sin næste som sig selv. Den samme trøst vil komme

i hjertet hos dem, som elsker Gud.

Jeg var til stavskonference for nogen tid siden i Modesto

i Californien, hvor jeg skulle dele staven. Mens jeg forbe-

redte mig til det søndag morgen, tænkte jeg 10 eller 15 år

tilbage. Jeg huskede, at jeg tidligere havde deltaget i en

konference i dette område. Dengang blev det kaldt

Stockton Stav, og Modesto var en enhed i den stav. Jeg

tænkte: Hvad var navnet på stavspræsidenten? Så kom det til

mig, hans navn var Rooker - Clifton Rooker. Jeg spurgte

stavspræsidentskabet, da de sad på forhøjningen: »Er det

den samme stav, som Clifton Rooker præsiderede over?«

Brødrene sagde: »Ja, det er det. Han var den tidligere

præsident.«

»Det er mange år siden, jeg var her sidst,« sagde jeg.

»Er bror Rooker her i dag?«

»Ja, vi så ham i morges.«

Derpå spurgte jeg: »Hvor sidder han?«

»Det ved vi ikke rigtig,« sagde de.

Jeg gik op på talerstolen og spurgte: »Er Clinton Rooker

i forsamlingen?« Der var han - helt tilbage i aktivitets-
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Jeg takkede Gud for den inspiration, som kom til mig,

at jeg skulle indbyde denne gode mand til at komme

frem og modtage stavens medlemmers anerkendelse

- dem, som han havde tjent.

salen. Jeg følte mig inspireret til at sige til ham fra taler-

stolen: »Bror Rooker, vi har en plads til dig her på

forhøjningen. Vil du være sød at komme herop?« Mens

alle øjne fulgte ham, gik han den lange vej op til

forhøjningen og satte sig ved siden af mig. Jeg fik mulighed

for at kalde ham, en af denne stavs pionerer, til at bære sit

vidnesbyrd - til at give ham det privilegium at fortælle sit

folk, som han elskede, at han var den, der i virkeligheden

havde nydt godt af den indsats, han havde ydet for sin

himmelske Fader, og som han ydede stavens medlemmer.

Efter at mødet var slut, sagde jeg: »Bror Rooker,

kunne du tænke dig at komme med mig hen til højråds-

værelset og hjælpe mig med at indsætte de nye stavs-

præsidentskaber i disse to nye stave?«

Han sagde: »Det vil være højdepunktet i mit liv.«

Vi gik ind i højrådsværelset, og med hans hænder og

mine hænder indsatte vi de to nye stavspræsidentskaber.

Vi omfavnede hinanden, og han sagde farvel og gik hjem.

Kan I forestille jer det chok jeg fik næste morgen, da

jeg modtog en telefonopringning fra hans søn, som sagde:

»Bror Monson, jeg vil gerne fortælle dig om min far. Han

døde her til morgen, men før han døde, fortalte han mig

at i går var den lykkeligste dag i hele hans liv.« Da jeg

hørte dette budskab, takkede jeg Gud for den inspiration,

som kom til mig så pludselig, at jeg skulle indbyde denne

gode mand til at komme frem og modtage stavens

medlemmers anerkendelse - dem, som han havde tjent -

mens han endnu var i stand til at nyde det.

Når vi elsker Gud, når vi elsker vores næste, kan vi

bliver modtagere af vor himmelske Faders kærlighed. Af

alle de velsignelser, jeg har modtaget i min tilværelse, er

en af de smukkeste at føle, at Herren viser omsorg, når

jeg ved, at han har besvaret en anden persons bøn

gennem mig. Når vi elsker Herren, når vi elsker vores

næste, opdager vi, at vor himmelske Fader vil besvare

andres bønner gennem vores tjenestegerning.

NOTER
1. Matt. 22:36-39.

2. Se »John E. Page,« The Historical Record, 5:572.

3. I Vital Quotations, samlet af Emerson Roy West, 1968, s. 38.

4. Ruth 1:16.

5. Se Ef. 4:26.

6. Mosiah 2:17.

FORSLAG TIL SAMTALEEMNER

FOR HJEMMELÆRERNE

1. Vi viser vores kærlighed til vor himmelske Fader

ved det, vi gør. Vi viser vores kærlighed ved, hvor godt vi

tjener ham og hans børn.

2. Når vi tjener vor Gud, når vi elsker ham, ved han

det, og han vil tage os i hånden og give os svar på vore

bønner.

3. Vi har hver især muligheder for at tjene i Kirken.

Der findes ingen bedre måde at vise kærlighed til

Gud på end ved at tjene ham i de stillinger, vi bliver

kaldet til.

4. Når vi elsker Herren, når vi elsker vores næste,

opdager vi, at vor himmelske Fader vil besvare andres

bønner gennem vores tjenestegerning.

FEBRUAR
7

19 9 8



Jeg vil ga
OG GØRE

Laury Livsey

»Kaldet til at tjene en mission kommer sjældent på et belejligt

tidspunkt . . . Bag hver missionær findes en personlig historie

om år med personlig forpligtelse, forberedelse, ofre og eksem-

pler på kærlighed til Frelseren« (Biskop Richard C. Edgley,

førsterådgiver i Det Præsiderende Biskopråd, Stjernen, jan.

1997,s.59).

Hvis du ønsker beretninger om personlig forplig-

telse, forberedelse, personlige ofre og eksempler

på kærlighed til Frelseren, så behøver du ikke at

gå længere end til de mere end 55.000 missionærer, der i

øjeblikket er på fuldtidsmission. Her er fire, som hver har

en beretning at fortælle.

ATLETEN

Mens Stanley Moleni var dreng og ung teenager var

den eneste form for sport, han spillede, rugby og basket-

ball, men lige før Stanleys første år i high school, efter at

han og hans familie var flyttet fra New Zealand til

Hawaii, opdagede han amerikansk fodbold. »Jeg forel-

skede mig i det,« siger han. Det hjalp selvfølgelig også, at

han var et naturtalent til det.

Trænerne var imponerede over hans størrelse. Stanley

er 1,88 meter høj, og på det tidspunkt var han en flot,

slank fyr på 9 1 kg.

S T J E R
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»Jeg var stadig ved at lære, men i mit sidste år

begyndte jeg rigtigt at forstå spillet. Jeg vejede stadig kun

93 kg, og jeg lavede masser af fejl i spillet. Jeg spillede i

virkeligheden ikke særlig godt.«

Det hindrede dog ikke trænerne fra forskellige univer-

siteter i at vise interesse i ham - især efter at han tog på,

så han vejede 1 13 kg. Efter en del overvejelse underskrev

han en kontrakt om at spille fodbold for Brigham Young

University. Men i stedet for at lade sig indskrive straks

efter afslutningen af high school i 1994, flyttede Stanley

til Utah og arbejdede for at tjene penge til sin mission.

»Hele mit liv havde jeg planlagt at tage på mission,«

siger Stanley, nu kendt som ældste Moleni, mens han

tjener i Ventura-missionen i Californien. »Intet skulle

hindre mig i at rejse på mission.«

Dette omfattede også fortryllelsen ved at spille

fodbold på universitet.

Ældste Moleni siger: »En af vore undersøgere siger, at

han virkelig beundrer os, for han ved, at vi virkelig tror

på det, vi underviser i. Da han sagde, at han beundrede

mig for at tage på mission og efterlade mit stipendium,

blev jeg meget glad.«

Nu koncentrerer ældste Moleni sig om missioneringen.

Snart vil han studere på college og blive fodboldspiller.

»Jeg vil fysisk komme bagud. Det ved jeg,« siger han

om fodbold. »Men jeg kan se en parallel mellem min
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»TROFASTE, GODE, DYDIGE, SANDE«: PIONERER PÅ

Filippinerne
1 1

Herren har frembragt og

opfostret mange filippinere,

der har tjent godt og har fået

Kirken til at vokse.

R. Lanier Britsch
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påpege alle de storslåede ting, hun planlagde at gøre som

missionær.

Det var sandelig »det bedste tidspunkt« i hendes liv.

Og det var derfor, hun valgte at tage på mission.

»Jeg måtte gøre det, jeg følte var rigtigt. Jeg har haft

en stærk følelse af, at jeg havde brug for at tage på

mission. Så her er jeg,« siger hun. »Jeg lærer om, og jeg

underviser om Jesus Kristus. Han er kilden til alt godt.

Hvis der er nogen sandhed eller skønhed i musik, så

kommer den fra Jesus Kristus. Så på en måde synes jeg, at

jeg fortsætter mine musikstudier.«

Søster Lund husker sin sidste forestilling, før hun tog

på missionærernes træningscenter. Alle talte om øvelses-

planer og kommende begivenheder - begivenheder, som

hun ikke skulle være en del af. »Jeg var i virkeligheden

øjeblikket tjener i Salt Lake City-missionen i Utah. »Min

mor tiggede og tiggede mig hver dag om ikke at gøre det.«

Men ældste Rabon var parat til at tjene. »Hver gang

jeg havde en diskussion med mine forældre, især med

min far, var det første, jeg gjorde at gå ind på mit værelse

og bede om, at Herren ville blødgøre deres hjerte,« siger

han.

Striden fortsatte en tid. »Jeg har den dejligste familie,

man kan forestille sig. Men hver gang, jeg fortalte mine

forældre, at jeg ville rejse på mission, græd min mor og

min far blev rasende.«

Da det så ud til, at han måtte rejse uden sine forældres

støtte, blev de pludselig positive. Ældste Rabon beskriver

dagen, før han skulle til missionærernes træningscenter:

»Min far kommer hjem fra arbejde, og han går ned ad

ikke særlig ked af det. Jeg vidste, at jeg ville gå glip af gangen mod mig med tårerne løbende ned ad kinderne.

noget. Men på en måde følte jeg, at det var dem, der gik

glip af noget,« siger hun.

Der var også det uundgåelige spørgsmål om evner, der

kunne gå tabt, mens hun var væk, især fordi missions-

reglerne forbød hende at tage sin violin med.

»Jeg er sikker på, at jeg kommer ud af træning. Jeg har

haft mange venner - også violinister - som tog på

mission, og da de kom tilbage var de ude af træning. Jeg

tænker, at hvis Herren ønsker, at jeg skal spille violin, så

vil jeg være i stand til at oparbejde det igen.«

DEN NYOMVENDTE

Da Ashley Rabon fortalte sine forældre, at han gik ud

med en »mormonpige«, forsikrede han dem om, han ikke

havde i sinde at tilslutte sig Kirken. Men snart begyndte

Ashley, som gik på universitet, at få missionærlektio-

nerne, og hans planer ændrede sig.

»Efter at missionærerne havde forpligtet mig til dåb i

forbindelse med den anden lektion, ringede jeg hjem og

fortalte [mine forældre], at jeg skulle døbes,« siger

Ashley. »De var ikke særlig begejstrede for den idé.«

Et år senere, da Ashley begyndte at føle, at han skulle

tage på mission, blev situationen ret vanskelig med fami-

lien. »De var ikke særlig glade for det. Jeg fortalte det til

min far, og han var nok mere vred, end jeg nogen sinde før

havde oplevet ham være i mit liv,« siger Ashley, som i

Han lægger sine arme om mig og siger: >Hvad kan jeg

gøre for at hjælpe dig?<«

Ældste Rabons far forklarede derpå, hvor meget han

ville savne ham, og hvor svært det var for ham at klare

sønnens forestående afrejse. »Siden jeg blev [missionær],

har jeg modtaget meget åndelige breve fra min familie,

hvilket jeg ikke havde forventet,« siger ældste Rabon.

Mens ældste Rabon og hans kammerat går gennem det

østlige Salt Lake City, siger ældste Rabon, at han stadig er

overvældet over, at han virkelig er missionær. For tre år

siden vidste han næsten intet om Kirken. Og i dag under-

viser han i Jesu Kristi gengivne evangelium. »Jeg ved, at

hvis man har tro på Herren og gør, hvad han beder os om

at gøre, så vil han hjælpe os med at gøre det.«

LÆREREN

I 1993 havde Dinah Lim netop fået eksamen fra

University of Southestern Philippines. Hun var dengang

24 år gammel. Med underskolen som hovedfag havde

søster Lim omhyggeligt planlagt sin fremtid som lærer:

Gå på universitetet. Få eksamen. Få et arbejde.

Det var netop det, hun gjorde, ved at acceptere et

arbejde på Holy Child Day Care and Learning Center i

Davao, hvor hun underviste 10- og 11-årige elever.

Dinah sluttede sig til Kirken som 19-årig sammen

med sine tre søstre. Som 21-årig valgte hun at lade
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være med at rejse på mission, men i stedet at gøre sin

uddannelse færdig. »Jeg følte ikke, at det var det rette

tidspunkt for en mission, fordi min familie havde brug

for mig,« siger hun. Dinahs lærerjob gav nogle

tiltrængte penge til moderen og hendes fire små

søskende. Hendes far, som var familien Lims hovedfor-

sørger, havde taget et job i Saudi-arabien, hvor han

arbejdede som elektriker.

»Derfor var det lidt vanskeligt for mig at forlade mit

job,« tilføjer hun. »Men efter to år med undervisning og

med at gøre det samme igen og igen, følte jeg, at det var

tid til noget nyt.« Ideen med en mission kom til hendes

sind, og det gik op for hende, at hun kunne hjælpe sin

familie på andre måder end økonomisk.

Søster Lim, længst ude til højre, opgav sit

lærerjob for at undervise i et vigtigt

princip - sandheden i Jesu Kristi

evangelium. For tre år siden vidste

ældste Rabon, herunder, kun ganske

lidt om Kirken.

Dinahs forældre og ældre brødre er ikke medlemmer

af Kirken.

Efter megen bøn besluttede Dinah sig til sidst til at

indsende sine missionspapirer. Ironisk nok sagde hun sit

undervisningsjob op for at komme til at undervise.

»Skoleinspektøren var ked af at se mig rejse. Hun

tilbød mig en større stilling som koordinator, for at få mig

til at blive,« siger hun.

Selv om det var en fristende mulighed, havde Dinah

truffet sin beslutning. Da hendes kaldelse til at tjene i

Quezon City-missionen i Filippinerne kom, vidste hun, at

hun havde truffet den rigtige beslutning.
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Den levende profets ord
Indsigt og råd fra præsident Gordon B. Hinckley

DETTE VÆRK VIL GÅ FREM

»Dette værk er kommet gennem

guddommelig åbenbaring fra Gud den evige

Fader og den opstandne Herre. Det er gået

frem og er vokset og er aldrig gået ét skridt

tilbage, siden det blev organiseret. Det har

velsignet folks liv på hele jorden og vil fortsætte

med at gøre det i stadigt stigende antal. Det er jeg lige så

sikker på, som at solen vil stå op over Laie i morgen

tidlig.«
1

VELSIGNELSERNE VED EN MISSION

»Du yder et offer, men det er ikke et offer, for du vil få

mere, end du opgiver, du vil opnå mere end du giver, og

det vil vise sig at være en investering med et enormt

afkast. Det vil vise sig at være en velsignelse snarere end

et offer. Ingen, der nogensinde har tjent som missionær,

der har gjort sit bedste, behøver bekymre sig om at yde et

offer, for der vil komme velsignelser i den persons liv lige

så længe, som han eller hun lever. Det er jeg ikke det

mindste i tvivl om.« 2

BED FOR DE MINDRE AKTIVE

»I ældster, der er kvorumspræsidenter, I har ansvar

for en masse mænd, som ikke er ordinerede, og som er

fuldstændig ligeglade med Kirken - masser af dem. Det

ved jeg. De er overalt. Det er godt at arbejde med dem.

Det er godt at lære noget om dem. Det er godt at bede

for dem. Det er godt at bede til Herren for dem og bede

Herren om hjælp og vejledning til at påvirke dem på

rette måde. Bøn er et vidunderligt og mirakuløst

middel - det herligste og mest mirakuløse middel, som

'ihvi nar.«3

TEMPLETS VELSIGNELSER

»Jeg håber, at I konstant bruger [templet]

,

for der vil I opnå velsignelser, som I ikke kan

opnå andre steder på hele jordens overflade.

Templet står som et monument, som alle kan

se. Det står som et udsagn om, at vi som et folk

tror på menneskets sjæls udødelighed. Alt, som sker

i det tempel, er opløftende og forædlende, og det handler

om livet her og livet på den anden side at graven. Det

handler om betydningen af familien, som den Almægtige

har indstiftet. Det handler om ægteskabets evige natur. Det

handler om at gå til en større herlighed. Det er et sted med

lys, et sted med fred, et sted med kærlighed, hvor vi beskæf-

tiger os med ting, der hører evigheden til. Hvis der er nogen

mand her i aften, som ikke er værdig til at træde ind i dette

Guds hus, opfordrer jeg dig kraftigt til at sætte dit liv i

orden, så du kan komme der og deltage i de enestående og

vidunderlige velsignelser, som vi far der.«4

EVANGELIET ER UFULDKOMMENT UDEN ORDINANSER

»Evangeliet er . . . her kun delvist uden Herrens hus'

ordinanser, og for at kunne fuldkommengøre vores

accept af Kirken er det nødvendigt, at vi har dette hellige

hus. Lad enhver mand og kvinde, lad enhver dreng og

pige over 12 år beslutte sig til at komme i Herrens hus -

drengene og pigerne for at udføre dåb for de døde og

mændene og kvinderne for at modtage deres begavelse,

for at blive beseglet i Herrens hellige hus og da komme

tilbage igen og igen og igen.« 5

UDDANNELSE FOR DE UNGE

»Uddannelse er mulighedernes nøgle. Jeg håber, mine

kære unge venner, at I ikke vil afbryde jeres uddannelse
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af nogen som helst tåbelig årsag. Det er så yderst vigtig

for jer, og det er vigtigt for Kirken, fordi I vil bidrage til

samfundet i forhold til jeres evner. Kirken vil være så

meget mere æret og respekteret på grund af den måde,

som I opfører jer på, når I har uddannet jeres sind og

hænder og kvalificeret jer til arbejdet i verden.« 6

VERDSLIGGØRELSE AF DEN OFFENTLIGE MENING

»Jeg tror, at en af hovedårsagerne til den forfærdelige

sociale sygdom, som breder sig hastigt blandt os, er den

næsten fuldstændige verdsliggørelse af offentlighedens

meninger. Folk, som i deres hjerte har en stærk overbevis-

ning om, at den Almægtige lever og om, at vi er ansvarlige

over for ham for det, som vi gør med vores liv og vores

samfund, har en langt mindre risiko for at blive viklet ind i

de problemer, som uundgåeligt vil svække vores samfund.« 7

DE RETFÆRDIGES PÅVIRKNING

»Jeg tror, at vi i denne uddeling står ligesom de retfær-

dige, dengang Gud tilintetgjorde Jordandalens byer, hvor

Herren måske vil skåne de onde, nogen af dem, på grund

af de retfærdige. Det lægger en stor og betydelig byrde på

os. Det er derfor, vi er her, for at gøre os til mere effektive

redskaber, mere sande krigere under den Almægtiges

ledelse for at frelse hans sønner og døtre fra de ting, der

vil ødelægge dem i dette liv og for evigt, hvis de ikke

laver om på deres liv.«
8

TIENDE

»Tiende er ikke så meget et spørgsmål om penge, som

det er et spørgsmål om tro. Vi tager Herren på ordet, og

det er mit vidnesbyrd, at han holder ord. Det er ham, der

har lovet det. Det er ikke mig, der har lovet det. Det er

ham, der har lovet, at han vil åbne himlens vinduer for

jer og udøse velsignelser uden mål over jer.«
9

FAMILIEBØN

»Hvis der er nogen blandt jer, som ikke holder famili-

ebøn, så begynd nu at komme ned på knæ, hvis I over-

hovedet kan, hver morgen og hver aften, og tal til Herren

og giv udtryk for jeres taknemmelighed, nedkald hans

velsignelser over de nødlidende på jorden og tal med

ham om jeres eget velbefindende. Jeg tror på, at Gud, vor

himmelske Fader, vil høre vores bønner, og jeg opfordrer

jer indtrængende til at holde familiebøn. I og jeres børn

vil få store velsignelser, hvis I beder sammen, påkalder

Herren, udtrykker jeres taknemmelighed og forelægger

ham jeres hjertes ønsker.« 10

NOTER
1. Regionalkonference, Oahu, Hawaii, 18. februar 1996.

2. Missionærmøde, Honolulu, Hawaii, 17. februar 1996.

3. Regionalkonference, præstedømmelederskabsmøde,

Smithfield-Logan, Utah, 20. april 1996.

4. Fireside, Taipei, Taiwan, 23. maj 1996.

5. Indvielse af tempelgrund, Recife, Brasilien, 15. november

1996.

6. Møde for de unge, Kansas City, Missouri, 14. juli 1996.

7. Samfundstjeneste i anledning af 100-års dag, Provo, Utah,

4. august 1996.

8. Regionalkonference, præstedømmele-

derskabsmøde, Eugene, Oregon, 14.

september 1996.

9. Fireside, Bogota, Colombia, 8.

november 1996.

1 10. Fireside, Buenos Aires,

Argentina, 12. november 1996.



MENNESKET

ADAM
Sidste dages hellige kender vores ædle

jordiske patriark som den store ærkeengel

Mikael, som ikke alene hjalp til med at skabe

jorden, men som skal lede Herrens hærskarer

og bortkaste Satan og hans hærskarer.

Der er kun få personer, der har været mere

direkte involveret i frelsesplanen, end menne-

sket Adam. Hans tjenestegerning blandt

jordens sønner og døtre strækker sig fra den førjordiske

fjerne fortid til opstandelsens og dommens fjerne fremtid

og længere endnu.

Robert L. Millet

Som Mikael, ærkeenglen, ledte Adam Guds hærskarer

mod Lucifers hære i krigen i himlen. Under ledelse af

Elohim og Jehova hjalp han til med skabelsen af jorden.

Adam og Eva tilvejebragte dødeligheden ved at spise af

frugten fra træet til kundskab om godt og ondt. Med vore

første forældres fald kom blod og efterkommere og

prøvetid og død, såvel som behovet for forløsning gennem

en Frelser, en >sidste Adam< (1 Kor 15:45). Evangeliet

blev først forkyndt for Adam, og han fik som den første

overdraget præstedømmet. Fra Adam og Eva udgik evan-

geliets budskab om frelse til hele verden. Efter Adams

død, som fandt sted næsten et årtusind efter, at han indgik

i dødeligheden, våger Adam fortsat over sine efterkom-

mere. Under hans ledelse er der kommet åbenbaring og

engle har betjent os. På hans befaling er præstedømmet

blevet overdraget og nøgler givet.

FØR VERDEN VAR
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Adams rolle i Guds evige plan indledtes i ånde-

verdenen. Der var han kendt som Mikael, et

navn, som betyder
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»som er Gud lig«. I sandhed fik han der, »ved hans flid

og lydighed som en af Guds åndelige sønner, vækst og

magt lige under Kristus, den Førstefødte.« 1 »Han blev

kaldet og beredt fra verdens begyndelse efter Guds

forudviden« (Alma 13:3) til at udføre sit arbejde på

jorden. Mikael stod ved siden af Jehova for at forsvare

Faderens plan, frelsesplanen, da Lucifer, »morgenrødens

søn« (2 Nephi 24:12; L&P 76:25-27), gik imod den med

sit ændringsforslag.

»Kampen i himlen var denne,« forklarede Joseph

Smith, at »Jesus sagde, at der fandtes visse sjæle, der ikke

ville blive frelst, og djævelen sagde, at han kunne frelse

dem alle, og Jesus forelagde sine plan for det store råd,

som gav Jesus Kristus deres stemme. Og derfor gjorde

djævelen oprør imod Gud og blev forstødt sammen med

alle, som gav ham deres støtte.«
2 Åbenbareren så i et syn:

»Og der blev krig i himlen. Mikael og hans engle gik i

krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op,

men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere

deres plads i himlen.

Den blev styrtet, den store drage, den

gamle slange, som hedder Djævelen

og Satan, og som forfører hele

verden - styrtet til jorden, og

dens engle blev styrtet ned

sammen med den« (Ab

12:7-9).



»En Herrens engel [åbenbarede] sig

for Adam og sagde: Hvorfor bringer

du offer til Herren? Og Adam sagde

til ham: Jeg ved det ikke, kun at

Herren befalede mig det ... Da

talte engelen og sagde: Dette er et

sindbillede på Faderens Enbårnes

offer ... Og Adam og Eva velsig-

nede Guds navn, og de kundgjorde

alt for deres sønner og døtre«

(Moses 5:6-7, 12).
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Mikael var direkte involveret i at forberede jorden til ting på jorden, og havde samtidig fællesskab . . . med sin

vores jordiske prøvestand. Ældste Bruce R. McConkie Skaber, uden et slør til at skille dem.« 6 Vore første

fra De Tolv Apostles Kvorum sagde: »Kristus og Maria, forældre ville have forblevet i denne tilstand for evigt,

Adam og Eva, Abraham og Sara og en hærskare af hvis de ikke havde spist af den forbudne frugt (se 2 Nephi

mægtige mænd og lige så herlige kvinder udgjorde den 2:22; Moses 4:9).

gruppe af >ædle og store<, til hvem Herren Jesus sagde:

>Vi vil gå ned, thi der er rum der, og vi vil tage af disse

materialer og danne en jord, hvorpå disse kan bo<

(Abraham 3:22-24, fremhævning tilføjet). Dette ved vi:

Kristus er, under ledelse af Faderen, Skaberen; Mikael,

hans partner og medarbejder, præsiderede over skaber-

værket; og sammen med dem var, som Abraham så,

mange af de ædle og store.«
3 Profeten Joseph Smith lærte

os således, at »præstedømmet først blev givet til Adam;

han fik overdraget Det Første Præsidentskab og havde

dets nøgler fra slægt til slægt. Han fik det i skabelsen, før

verden blev dannet, som det findes nedskrevet i l Mosebog

1:26,27,28.«*

I EDEN

Da det blev tid at begynde vores anden prøvestand,

jordelivet, var det passende, at Gud, vor Fader, kaldte

Mikael til at modtage et tabernakel af kød og blive

jordens første indbygger. Lukas' anetavle over Jesus

slutter med en ædel beskrivelse af Adam »søn af Gud«

(Luk 3:38; se Moses 6:22). Adams navn betyder

»menneske« eller »menneskehed«, og hans placering

som »det første af alle mennesker« (Moses 1:34) antyder

hans fremtrædende stilling i den førjordiske tilværelse.

I skabelsens morgen befandt Adam, Eva og alle former

for liv sig i en paradisisk tilstand. Alle ting var fysiske.

Men de var også åndelige i den betydning, at de ikke var

dødelige, ikke underkastet døden (se 1 Kor 15:44; Alma

11:45; L&P 88:27). 5
I Edens Have vandrede Adam og

Eva med Gud. Adam blev »herre eller hersker over alle

De sidste dages helliges syn på begivenhederne i Eden

er bemærkelsesværdig optimistisk. Vi tror, at Adam og

Eva kom ind i Edens Have for at falde, at deres handlinger

bidrog til at »åbne vejen til verden« 7 og at faldet var en

del af Faderens forudordinerede plan. »Adam gjorde kun

det, han skulle gøre,« sagde præsident Joseph Fielding

Smith. »Han spiste af frugten med en bestemt hensigt, og

det var at gøre det muligt for dig og mig og alle andre at

komme til denne jord, for Adam og Eva kunne være

forblevet i Edens Have; de kunne have forblevet til denne

dag, hvis Eva ikke havde gjort noget.« 8

Da faldet (ligesom skabelsen og opstandelsen) er en af

evighedens tre søjler, og fordi jordelivet, døden, menne-

skets erfaringer, synd og derfor behovet for forløsning er

et resultat af faldet, ser vi på det, som Adam og Eva

gjorde, med stor påskønnelse og ikke med foragt. »Faldet

[havde] en dobbelt retning - nedad, men alligevel

fremad« 9 Enok erklærede: »Fordi Adam faldt, er vi til«

(Moses 6:48; se 2 Nephi 2:25).

UDEN FOR EDEN

Faldet åbnede også døren for synd og død. Dette liv

blev en prøvestand, en tid, hvor mænd og kvinder skal

forberede sig til at møde Gud (se 2 Nephi 2:21; Alma

12:24; 34:32; 42:4). Med faldet kom sløret, der skiller

Gud og menneskeheden. De dødelige blev »udelukket fra

hans åsyn« (Moses 5:4). Efter at Adam og Eva var blevet

bortvist fra Edens Have, blev de undervist i evangeliet

ved engles betjening, af Guds røst og ved Helligåndens

magt (se Moses 5:1-12, 58).
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Da Adam og Eva modfog evangeliet fra Guds og

engles mund, underviste de deres børn i det samme.

Disse lærdomme blev nedskrevet i »en mindebog .

.

på Adams sprog« (Moses 6:5) til gavn for Adams og

Evas efterkommere.

ADAM SKRIVER, AF ROBERT T. BARRETT

Det slør, der skilte Adam fra den evige Faders umid-

delbare nærhed, fjernede imidlertid ikke Adams erin-

dring om livet i Eden. Joseph Smith forklarede, at Adams

»overtrædelse ikke fratog ham den kundskab, som han

tidligere var blevet begavet med med hensyn til sin

skabers eksistens og herlighed . . . Gud holdt heller ikke

op med at tilkendegive sin vilje til ham.« 10 Præsident

John Taylor spurgte: »Hvordan fik Adam oplysninger om

Guds vilje?« Derpå svarede han: »Han fik det gennem

Jesu Kristi evangelium . . . Gud kom til ham i haven og

talte til ham . . . og han var det første menneske på jorden,

$om havde evangeliet og det hellige præstedømme; og hvis

han ikke havde det, kunne han ikke have vidst noget om

Gud eller hans åbenbaringer.« 11

De sidste dages hellige er alene i den religiøse verden

om at bevidne, at Kristi evangelium er evigt - at kristne

profeter har undervist i kristne lærdomme og forvaltet

kristne ordinanser siden tidernes morgen. 12 Adam var

den første kristne på jorden. Han udøvede tro på Kristi

forløsning, blev døbt i vand, modtog Helligåndens gave

og modtog præstedømmet (se Moses 6:64-67). Adam og

Eva indgik desuden i ægteskabets nye og evige pagt og

begyndte dermed på den sti, som fører til evigt liv.
13

»Fader Adam blev kaldet af Gud,« forklarede præsident

Woodruff, »og ordineret i Det Melkisedekske

Præstedømmes fylde - ordineret til Guds højeste embede

og gave til mennesket på jorden.« 14

Efterhånden som Adam og Eva modtog evangeliet

direkte fra Gud og engle, underviste de deres efterkom-

mere i det. Nogle af deres efterkommere afviste himlens

lys og »elskede Satan mere end Gud« (Moses 5:13, 18,

28). Vore første forældre sørgede over deres kæres valg

(se Moses 5:27), men deres sorg var ikke som hos dem,

der ikke har noget håb. De »ophørte ikke med at påkalde

Gud« (Moses 5:16).

Tre år før sin død samlede Adam sine retskafne efter-

kommere i dalen, Adam-ondi-Ahman (det sted, hvor

han og Eva slog sig ned, efter at de var blevet uddrevet

fra Eden15
) . Syv generationer af retfærdige patriarker og

deres familier mødtes for at modtage profetisk råd. Der

gav Adam dem sin sidste velsignelse. Profeten Joseph

beskrev et syn, han havde, om denne hellige begivenhed

og sagde: »Jeg så Adam i dalen Adam-ondi-Ahman. Han

kaldte sine børn sammen og velsignede dem med en

patriarkalsk velsignelse. Herren viste sig for dem midt

iblandt dem, og han (Adam) velsignede dem alle og

forudsagde, hvad der ville ske dem indtil sidste slægtled.

Det er derfor Adam velsignede sine efterkommere; han

ønskede at bringe dem ind i Guds nærværelse.« 16

Adam var Herrens profet-leder over jorden på hans tid.

Han er også jordens præsiderende højpræst, den mand,

som under Kristus, har myndighedsnøglerne til menneske-

hedens velsignelse og retfærdighedens bevarelse på jorden.

»Nøglerne må bringes fra himlen, når som helst evangeliet

bliver udsendt. Når de åbenbares fra himlen, er det ved

Adams magt og myndighed« 17 under ledelse af Jesus

Kristus (se L&P 78:16). Profeten Joseph Smith sagde, at

Adam var »første til at nyde de åndelige velsignelser, som

blev gjort bekendt med forordningerne til sine efterkom-

meres frelse til enden, og til hvem Kristus først blev åben-

baret, og gennem hvem Kristus er blevet åbenbaret fra

himlen og vil blive ved med at blive åbenbaret fra nu af.

STJERNEN
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Adam har nøglerne til tidernes fyldes uddeling, dvs. at alle

tiders uddeling er blevet og vil blive åbenbaret gennem

ham fra begyndelsen til Kristus og fra Kristus til slutningen

af de uddelinger, som skal åbenbares.« 18

EFTER DØDEN

Adam, som kaldes Den Gamle af Dage, levede

omkring 930 år på denne jord (se Moses 6:12). Hans

død opfyldte den guddommelige befaling, at på den

dag, hvor han spiste af den forbudne frugt - hvor dag i

dette tilfælde betyder tidsperiode, bestemt af Herren -

ville han »visselig dø« (Moses 3:17; Abraham 5:13).

Ved døden gik Adam ind i den del af den efterjordiske

verden, som kaldes paradis (se 2 Nephi 9:13; Alma

40:12; Moroni 10:34). Der tjente han og arbejdede

blandt sine trofaste efterkommere i mere end 3.000 år.

Profeten Joseph Smith forklarede, at Adam »præsi-

derer over alle menneskeånderne,« 19 og således

fortsætter hans tjeneste og forvaltningsansvar ud over

dødens dør.

Ligesom krigen i himlen på en måde fortsætter ind i

vor tid, fortsætter Adams indsats for at hindre og modstå

Satan siden Adams jordiske død. 20
I vor tid afslørede

Mikael på bredderne af Susquehanna floden »djævelen,

der åbenbarede sig som en lysets engel« (L&P 128:20).

Vi spekulerer på, hvor mange andre begivenheder, der

har været i jordens historie, hvor Mikael har stået frem

og irettesat og begrænset Lucifers magt.

Der er måske en anden begivenhed, hvor Mikael, som

en ånd, kan have spillet en særlig betydningsfuld rolle i

vor Faders plan. Lukas optegner, at på Forsoningens nat,

efter det sidste måltid, bøjede Jesus sig i frygtelig smerte

og sorg i Getsemanes Have under byrden af verdens

synder. Han bønfaldt: »>Fader, hvis du vil, så tag dette

bæger fra mig. Dog, ske ikke min vilje, men din.<

Da viste en engel fra himlen sig for ham og styrkede

ham« (Luk 22:42-43).

En engel blev sendt fra herlighedens sale for at støtte,

for at opretholde den syndfri Menneskesøn i hans dybeste

kval. »Den tjenende engels navn er ikke nævnt,« skriver

ældste Bruce R. McConkie. »Hvis vi skulle spekulere,

kunne vi formode, at den engel, som kom ind i denne

anden Eden, var den samme person, som boede i det

første Eden. I det mindste synes Adam, som er Mikael,

ærkeengelen - leder for hele himlens hær af tjenende engle -

at være den mest logiske til at give hjælp og trøst til Herren ved

denne højtidelige lejlighed. Adam faldt, og Kristus forløste

menneskene fra faldet. Det var en fælles bedrift, hvor

begge dele var nødvendig for Faderens børns frelse.«
21

Præsident Joseph F. Smith, som havde det privilegium

at se åndeverdenen i et syn på det tidspunkt, hvor Jesus

kom dertil, skrev: »Blandt de store og mægtige, der var

forsamlede i den vældige skare af retfærdige, var selve

fader Adam, Den Gamle af Dage og alles fader og vor strå-

lende moder Eva, med mange af sine trofaste døtre, der

havde levet gennem tiderne og tilbedt den sande og

levende Gud« (L&P 138:38-39). Adam og Eva var i den

gruppe, som »ventede og samtalede og glædede sig til

deres forløsningstime fra dødens lænker.« Da Herren viste

sig, underviste han og organiserede sine retfærdige

hærskarer til at bringe frelsens budskab til »ugudelige og

uomvendte«. Da Mesteren betjente sine egne, gav han

dem også »magt til at komme frem efter sin opstandelse fra

de døde for at indgå til Faderens rige og dér blive kronet

med udødelighed og evigt liv« (L&P 138:18, 20, 51).

Vi ved ikke, hvornår Adam kom frem i den første

opstandelse og indgik i den celestiale herlighed - om det,

ligesom det var tilfældet med mange fordums profeter,

var på tiden for Kristi opstandelse fra graven (se L&P

133:54-55), eller om han forblev i åndeverden en tid for at

overvåge eller deltage i arbejdet med forløsningen af de

FEBRUAR
19

19 9 8



Adam vil endnu engang vende tilbage fil Adam-ondi-

Ahman og vil der modtage »herredømme, ære og

kongerige, som . . . ikke skal forgå« (Dan 7:14).
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døde. At Adam til sidst opstod i herlighed for at sidde

sammen med sine efterkommere, Abraham, Isak og Jakob,

og at han skal bo i celestial herlighed, er tydeligt ud fra

sidste dages hellig åbenbaring (se L&P 132:37; 137:5).

»Efter Adams opstandelse var den base, hvorfra han

virkede, der hvor sådanne retfærdige, opstandne væsener

befinder sig for at afvente det tidspunkt, hvor jorden ville

blive celestial og blive deres evige hjem. Atter skal vi huske

at Adams præstedømmenøgler følger ham - fra den førjor-

diske tilværelse gennem hans jordiske tjenestegerning, ind

i åndeverdenen og i opstandelsen.«22

I FREMTIDEN

I det, som uden nutidig åbenbaring, ville være et

temmelig gådefuldt skriftsted i Daniels Bog, er der

henvisning til en usædvanlig samling affolk. »I nattesy-

nerne så jeg dette: Med himlens skyer kom en, der så ud

som en menneskesøn; han kom hen til den gamle af dage

og blev ført frem for ham.

Herredømme, ære og kongerige blev givet ham; alle

folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herre-

dømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå, hans

kongerige skal ikke gå til grunde« (7:13-14).

Sidste dages hellig åbenbaring oplyser os om, at stedet

for denne samling er Daviess County i Missouri, i det

område, vi nu kender som Adam-ondi-Ahman (se L&lP

116), det samme sted, hvor Adam mødtes med og profe-

terede for sine utallige efterkommere tre år før sin død.

Om dette møde, som kommer før Frelserens herlige

komme, har profeten Joseph Smith sagt: »Daniel taler i

det syvende kapitel om Den Gamle af Dage; han mener

det ældste menneske, vor fader Adam, Mikael. Han vil

kalde sine børn sammen og holde råd med dem for at

berede dem til Menneskesønnens komme. Han (Adam)

er fader til den menneskelige familie og præsiderer over

alle menneskeånderne, og alle, som har haft nøglerne,

må stå til regnskab for ham i dette store råd . . .

Menneskesønnen står foran ham, og der vil blive givet

ham herlighed og herredømme. Adam overleverer sin

forvaltning til Kristus, det, der blev overdraget ham som

indehaver af universets nøgler, men bevarer sin rang som

overhoved for den menneskelige familie.«
23

Ældste Joseph Fielding Smith kom med følgende

forklaring: »Ved denne konference eller dette råd vil alle,

som har haft uddelingers nøgler give en beretning om

deres forvaltning. Adam vil gøre ligeså og derpå overdrage

al myndighed til Kristus. Derpå vil Adam få bekræftet sin

kaldelse som prins over sine efterkommer og vil officielt

blive indsat og kronet for evigt i sin præsiderende kaldelse.

Så vil Kristus blive modtaget som kongernes Konge og

herrernes Herre. Vi ved ikke, hvor længe denne samling

vil vare eller hvor mange møder, der skal holdes i dette

store råd. Det er tilstrækkeligt at vide, at det er en samling

af Guds præstedømme fra begyndelsen af denne jord og til

nutiden, hvor der vil blive aflagt beretninger og alle, som

har fået uddelinger (talenter) vil bekendtgøre deres nøgler

og tjenestegerninger og aflægge beretning om deres

forvaltning i henhold til lignelsen [se Matt 25:14-30]. Der

vil blive afsagt dom over dem, for dette er en forsamling af

retfærdige, de, som har haft og som har myndighedsnøgler

i Guds rige på jorden . . . Dette vil gå forud for den støre

ødelæggelsesdag af de ugudelige og vil være en forbere-

delse til den tusindårige regeringsperiode.«24

Når Herren Jesus vender tilbage i triumf og herlighed

for at indlede »verdens ende, eller de ugudeliges under-

gang« (JS-M 1:4), vil den første opstandelse, som

begyndte med Kristi opstandelse, fortsætte. Her vil

Mikael-Adam igen spille en betydningsfuld rolle.

»Førend jorden forgår, skal Mikael, min ærkeengel, blæse

i sin basun, og da skal de døde opvågne, thi deres grave

skal åbnes, og de skal komme frem« (L&iP 29:26).
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»Mikael, min ærkeengel, [skal] blæse i sin basun, og da skal de døde opvågne ... og de skal komme frem, ja,

alle. Og de retfærdige skal samles på min højre side til evigt liv; og de ugudelige på min venstre side vil jeg

skamme mig ved at bekende for min Fader« (L&P 29:26-27).
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I en omtale af beskaffenheden af de nøgler, der blev

gengivet til jorden af forskellige engle, har ældste Bruce

R. McConkie bemærket, at »det hellige præstedømme

vil blive brugt i evigheden såvel som i tid. Det er ikke

kun magt og myndighed til at frelse menneskene her og

nu, det er også ved den magt, hvorved verdenerne blev

skabt, og hvorved alle ting eksisterer. Det kunne også

sagtens være tilfældet, at Adam, som bragte dødeligheden

og døden til verden, også fik lov til at gengive den magt, der

bringer udødelighed og liv til hans efterkommere.

Selvfølgelig er det i sidste ende Kristus, som har

nøglerne til opstandelsen og til at hæve sjæle til udøde-

lighed, men, som vi også ved, handler han normalt

gennem sine tjenere og retskafne personer vil, når tiden

kommer, deltage i at kalde deres kære frem i opstan-

delsen.« 25

Ved jordens ende - hvilket vil sige ved tusindårets

afslutning (se L&P 88:101; JS-M 1:55) - vil den sidste,

store kamp mellem godt og ond, kendt som »den store

Guds slag« (L&P 88:114), eller Gogs og Magogs

kamp, 26 finde sted. Og atter vil den mægtige Mikael,

Jehovas hærs evige hærfører, stå ansigt til ansigt med

sin fjende, Satan. »Djævelen og hans hærskarer skal

bortkastes til deres eget sted for aldrig mere at få magt

over de hellige.

Thi Mikael skal stride for dem og overvinde ham, der

tragter efter den trone, som Lammet sidder på.

Dette er Guds og de helliggjortes herlighed, og de

skal ikke mere se døden« (L&P 88:114-116). Mikaels

sidste sejr er en forberedelse til, at jorden skal blive

celestial.

Alt for ofte er Adams rang og rolle i frelsesplanen

blevet misforstået. Mange i den religiøse verden foragter

ham for hans handlinger i Edens Have. Den lovprisning,

han modtager fra andre, er i en mærkelig form for beun-

dring og endog tilbedelse. Men at misforstå Adam er at

F E B R U

misforstå vores egen identitet såvel som vores forhold til

Herren og hans plan.

Kundskab om menneskets oprindelse og skæbne -

karakteristisk for vores fader Adams liv og tjeneste - er

en af de sidste dages helliges store arv.
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Hvad nu hvis?
Af Sheila Kindreel

ele mit liv var jeg blevet belært om, at Kirken

var sand. Da jeg besluttede mig for at få mit

_ eget vidnesbyrd, tænkte jeg, at jeg måtte

gribe tingene an fra en anden vinkel, end mine lærere

og venner gjorde. Så jeg spurgte: Hvad nu hvis evan-

geliet ikke er sandt? Hvad nu hvis mine velmenende

venner og forældre er blevet vildledt? Hvad nu hvis

Mormons Bog er opdigtet? Hvad nu hvis der ikke er

nogen levende profet i dag, og familier ikke er evige?

Den slags spørgsmål fyldte mit sind, og mørke fyldte

mine tanker. Jeg havde det, som om der var døre, der

lukkede sig inde i mig, og en hel dag gik jeg rundt i en

deprimeret sløvhedstilstand i mine tanker og tænkte

og opførte mig uvenligt over for andre.

Næste morgen indså jeg, at jeg ingen vegne kom. Så

kom jeg i tanke om noget, som jeg havde hørt i

seminar om bøn. Jeg vidste, at der i Lære og Pagter

9:7-9 var nogle retningslinier om at få svar. Mens jeg

læste disse vers, kunne jeg se, at jeg havde stillet de

forkerte spørgsmål. Da jeg udtænkte spørgsmålene i

mit sind og i mit hjerte, troede jeg oprigtigt på, at de

ting, som jeg havde lært, var sande. Så bad jeg igen,

denne gang for at spørge, om det, som jeg troede på,

var det rigtige: Var jeg virkelig Guds barn? Var der et

celestialt rige? Var præstedømmet Guds magt?
o

Lys erstattede mørke. Anden bekræftede, at det, som

jeg troede på, ikke var forgæves. Jeg følte det, som om

døre blev revet op, og jeg kunne se tingene mere klart.

Jeg fik et ønske om at tjene og bære mit vidnesbyrd.

Herren havde hørt og besvaret min oprigtige bøn. Nu
ved jeg selv, at det, som jeg hele tiden havde troet,

virkelig var sandt.

STJER





FRA VEN TIL VEN

ÆLDSTE HENRY B. EYRING
FRA DE TOLV APOSTLES KVORU

Fra et interview af Rebecca M. Taylor

Der
var ikke mange sidste dages hellige i den lille

by Princeton i New Jersey, hvor jeg voksede op.

Min familie var den eneste sidste dages hellige

familie i byen, under min opvækst. Derfor vidste

mine venner ikke meget om Kirken. Men de fleste

af mine klassekammerater var kristne, og hver

morgen fik vores lærer os til at læse højt fra Bibelen

på skift - noget som man ikke mere gør i offentlige

skoler i USA.

Når det var min tur, valgte jeg altid at læse det 13

kapitel af Første

Korintherbrev, som

handler om kærlighed,

Kristi rene kærlighed.

Som lille havde jeg en

oplevelse, der overbe-

viste mig om, at skrift-

stedet var sandt, og det

var det for mig. Hver

gang jeg læste det, fik

jeg en stærk følelse om

min fremtid, og også

min fremtidige familie.

Det var en følelse af

venlighed og kærlighed

mod dem. Det syntes

at være noget mærke-

ligt noget for en lille dreng at føle, så

jeg fortalte det ikke til nogen. Jeg

fortalte ikke mine brødre det; de

1

.

Ældste Eyring som treårig,

sammen med sin bror, Ted.

2. Som seksårig.

3. Som ti-årig.

4. Ældste og søster Eyring.

ville sikkert have grinet ad mig. Jeg fortalte heller ikke

mine forældre det.

Da jeg var elleve år gammel, fik jeg en særlig velsig-

nelse af min grandonkel, som var patriark, og som jeg

aldrig havde mødt. I velsignelsen blev jeg lovet netop de

ting, som jeg havde håbet, men havde gemt i mit hjerte

- at jeg ville få det hjem og den familie, som jeg altid

havde drømt om. Løfterne i denne velsig-

nelse er siden blevet opfyldt. Jeg

har et fuldkomment vidnesbyrd

om præstedømmevelsignelser, og

jeg ved, at de, som er værdige til

at give velsignelser, bliver inspi-

reret af Gud.

Da jeg voksede op, var der

ingen kirkebygninger i hele staten

New Jersey, så vores lille gren

mødtes i en periode på et hotel i

en nærliggende by. Den første

gang jeg kan huske, at jeg

fik et vidnesbyrd om

evangeliet var, da jeg

var fem eller seks år

gammel, og vi

afholdt et møde i

hotellets dansesal.

Der var en betyd-

ningsfuld gæst til

stede. Jeg kan ikke

mere huske, hvem han

var, men han var meget

tynd og høj, og jeg tror,

at han havde hvidt hår.

Jeg var blevet rastløs

hen mod slutningen af

mødet, hvor han talte, og



min mor havde prøvet at få mig til at være stille. Til

sidst lod hun mig sidde omvendt på stolen, så jeg ding-

lede med benene over ryglænet. Selv om jeg ikke så på

taleren, lyttede jeg til ham. Pludselig følte jeg en

brænden i mit hjerte, nøjagtig som det er beskrevet i

Lære og Pagter 9:8. »Og dersom det er rigtigt, vil jeg

bevirke, at dit hjerte brænder i dig, og derved skal du

fornemme, at det er rigtigt.« Jeg kan huske, at jeg

vendte mig om og så denne høje mand med lyset, der

strømmede ind af de store vinduer bag ham, og jeg

vidste, at han var Guds tjener, og at det, som han sagde,

var sandt. Den følelse, som jeg da havde, var lige så

tydelig og sikker som noget kan være.

Under Anden Verdenskrig mødtes de sidste dages

hellige i Princeton hjemme hos os. Da lærte jeg, at

Kirken ikke er en bygning; Kirken er ikke engang en

masse mennesker. Jeg følte mig nær min himmelske

Fader og vidste, at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Hellige er hans Kirke; det betød ikke noget, at vores

lille gren mødtes i vores spisestue. Det var sjovt, for

når jeg kom nedenunder om søndagen, var jeg i

kirke.

Grenens medlemmer var min far, som var grenspræ-

sident; min mor, som spillede klaver; mine to brødre og

mig, det eneste barn i grenen; et par studerende eller

soldater og nogle få ældre kvinder, som var omvendt til

Kirken, og hvis mænd ikke var medlemmer. Det var

sjældent, at vi var mere end ti eller 15 til stede.

Nadveren blev forberedt på spisebordet, som også

tjente som talerstol. Til faste - og vidnesbyrdmøderne

spekulerede jeg altid over, hvorfor de ældre damer

græd. Jeg fandt senere ud af, at de græd, fordi de var så

glade og taknemmelige for at være sammen med de

sidste dages hellige i den lille gren.

Det er dejligt at have en masse sidste dages hellige i

vores kirkebygninger. Det er vidunderligt at have

F E B R U

Kirkens fulde program. Mens selv hvor der kun er

meget få medlemmer af Kirken, er Herren der, og han

kan velsigne folk på vidunderlige måder. Jeg ved, at

Gud hjælper alle sine børn. 1 skrifterne læser vi: »Hvor

to eller tre er forsamlet i mit navn . . . dér vil jeg være

midt iblandt dem« (L&P 6:32).

Nogle af jer, der er børn, bor måske et sted, hvor der

ikke er mange medlemmer af Kirken. Og nogle af jer

føler jer måske ensomme, selv hvor der er mange

A R

3

medlemmer, måske fordi 1 føler, at ingen forstår jer, eller

at I er udenfor. Men så længe I er trofaste og søger Jesu

Kristi sande Kirke, og så længe der bare er én præste-

dømmebærer og en eller to trofaste mennesker til at

hjælpe jer, kan I få enorme åndelige oplevelser og lære

og vokse i evangeliet.
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FÆLLESTID

GUD TALER TIL SINE
PROFETER

Af Sydney Reynolds

»Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har

åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne«

(Amos 3:7).

Hvordan kunne vi få budskabet, hvis Gud

fortalte sin profet noget, som hele verden

havde brug for at høre, hvis denne profet

levede for længe siden eller langt væk? Svar: Profeterne

skrev omhyggeligt det, som vi har brug for at vide. Vi

kan finde det, som de har skrevet, i bøger, der kaldes

skrifterne.

Hundreder af år før Jesus Kristus blev født, lovede

mange profeter i Det Gamle Testamente folk, at

Messias (Frelseren) ville komme. Profeten Esajas profe-

terede, at et barn ville blive født (se Es 9:5). En anden

profet, Mika, sagde, at Frelseren ville blive født i

Betlehem (se Mika 5:1). Zakarias vidste, at Jesus

Kristus, Messias, ville blive forrådt for 30 sølvstykker

(se Zak 11:1243).

Det Nye Testamente er skrevet af profeter, som

levede omtrent på samme tid som Jesus Kristus. Mange

hørte ham undervise, så ham korsfæstet og talte med

ham efter hans opstandelse. De vidste, at han var Guds

Søn (se Matt 16:16).

Profeterne i Mormons Bog skrev også om Jesus

Kristus. Nephi så meget af Frelserens liv i et syn (se

1 Nephi 11:13-33). Alma profeterede om, at Jesu Kristi

moder ville hedde Maria (se Alma 7:10). Lamaniten

Samuel profeterede om, at en ny stjerne ville skinne

ved Kristi fødsel (se Helaman 14:2, 5). Da Frelseren

besøgte nephiterne, skrev profeterne alt det, de kunne,

om hvad han lærte dem (se 3 Nephi 17:11-26).

Efter at Joseph Smith havde oversat Mormons Bog,

gav Herren ham åbenbaringerne i Lære og Pagter og i

Den Kostelige Perle. Disse bøger indeholder vigtige

oplysninger om Jesus Kristus og stærke vidnesbyrd om,

at han lever (se L&cP 76:22-24).

Herren fortæller sine profeter mange ting, som vi har

brug for at vide - hvordan vi skal leve, hvordan vi skal

omvende os, og hvad der vil ske i fremtiden. Men det

vigtigste, som skrifterne lærer os, er, at Jesus er Kristus.

Alle profeter bærer vidnesbyrd om ham.

Forslag til fællestid

1

.

Lav fire ordstrimler: Det Gamle Testamente, Det Nye

Testamente, Mormons Bog samt Lære og Pagter. Vælg et eller to

billeder, der viser begivenheder, der er fortalt om i disse standard-

værker. (Større børn kan måske nøjes med navnet på begivenheden

skrevet på et stykke papir) . Sæt ordstrimlerne op, og giv hver klasse

et billede at lave et skuespil om eller fortælle om. Efter hver præsen-

tation får du klassen til at placere billedet under den rigtige ord-

strimmel. Forslag til billeder: David og Goliat, Daniel i løvekulen,

De Vise Mænd, den gode samaritaner, Lehi finder Liahona, Nephi

bygger et skib, Joseph Smith i Liberty-fængslet, pionererne går til

Salt Lake- dalen.

2. Skriv Amos 3:7 og referencen ned på ni stykker papir for at

hjælpe børnene med at lære det udenad. Hæft et billede af en

profet (også præsident Hinckley) på bagsiden af hvert stykke papir.

Sæt papirerne, så skriftstedet står rigtigt. Få børnene til at gentage

det en gang eller to. Vend så papirerne i tilfældig rækkefølge, et

eller to ad gangen, og fortsæt med at gentage skriftstedet, til

børnene har lært det udenad, og alle profeterne er »åbenbaret«.

3. Få de mindre børn til at sidde i en rundkreds. Lad ærteposen

gå rundt, mens I synger eller nynner en sang om skrifterne fra

Børnenes sangbog, for eksempel »Guldpladerne,« side 61, eller

»Læs en historie om Jesus,« side 36. Når musikken holder op, skal

du få det barn, der holder ærteposen til at fortælle en historie fra

skriften.

(Se Fællestidsaktivitet og instruktioner på side 6-7).

ØRNEST
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AT PRØVE AT VÆRE SOM JESUS

Uvenlige ord
Af Nicola Stangier

Jeg kan ikke lide at se folk blive drillet eller grinet af. Jeg har det dårligt på

deres vegne, når det sker. Jeg ved, at jeg ikke ville synes om det, hvis det

skete for mig.

En dag gik jeg hjem fra skole sammen med en ven. Da vi nåede til vores

gade, var en dreng, der hed Mark*, på vej ud af skolebussen. Mark bor i

nærheden, men han går i en anden skole. Han er overvægtig. Min ven

begyndte at kalde ham grimme navne, som »Tykke« og »Basse.« Mark lod som

om, han ikke hørte det og gik hurtigere hjemad. Da vi ikke kunne se ham

mere, sagde jeg til min ven, at det ikke var pænt at kalde ham sådanne navne.

Da jeg var kommet hjem, var jeg stadig ked af det. Selvom jeg ikke havde

kaldt ham noget grimt, havde jeg stået og ladet en anden gøre det.

Tidligt næste morgen gik jeg over til Mark og sagde undskyld til ham, fordi

min ven havde kaldt ham navne, og jeg ikke havde stoppet det. Da jeg havde

sagt undskyld til ham, havde jeg det meget bedre indeni. Jeg håbede, at han

også fik det bedre.

* Navnet er ændret. -f

FEBRUAR 199
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Fællestidsaktivifet og instruktioner

(fortsat fra side 4)

jsæujgp uut|

Quopung

D_ 3

3 o

For at lave et minde om nogle af de ting, som Gud

har fortalt sine profeter: (1) Sæt side 6 og 7 fast på tykt

papir eller let karton, og klip det ud i stykker. (2) Lav et

lille hul gennem den hvide prik midt i kassen. Bind

enderne af en 30 cm lang snor sammen, træk løkken

gennem hullet, så kassen kan hænges op. (3) Fold langs

de stiplede linier, og sæt sidefanerne, hvorpå der står

»lim først«, fast for at forme kassens sider. (4) Lav et lille

hul i hver sort prik. Bind en knude i den ene ende af fire

snore på 20 cm. Hold knuderne på kassens indersider,

træk et stykke snor igennem hver hul. (5) Lim fanerne i

bunden, hvorpå der står »lim dernæst,« sammen for at

lukke kassen. (6) Find det billede, der har samme farve

kant som hver af kassens sider, og lim dem på den snor,

der sidder på den side. (7) Slå hvert skriftsted op, og

skriv henvisningen bag på det billede, som det beskriver.

B R N E S T
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Matthæus 3:16-17

Esajas 9:6

Matthæus 5

Helaman 14:5

Alma 7:10

3 Nephi 17:23-24

Joseph Smiths

Historie 1:17-19

Abraham 3:27

Moses 1:32-33

L&P 110:1-10

L&P 76:15-24

L&P 29:11

JESUS KRISTUS DØBES, AF HARRY ANDERSON
DEN HELLIGE FAMILIE, AF JUDY LAW
BJERGPRÆDIKENEN, AF HARRY ANDERSON
KLAR STJERNE I AMERIKA, AF KEITH LARSON
HYRDE VED JESU FØDSEL, AF ROBERT T. BARRETT

KRISTUS OG BØRNENE I MORMONS BOG, AF DEL PARSON
JOSEPH SMITHS FØRSTE SYN, AF GREG K. OLSEN

RÅDET I HIMLEN, AF ROBERT T. BARRETT

KRISTUS SKABER JORDEN, AF ROBERT T. BARRETT

KRISTUS VISER SIG FOR JOSEPH SMITH OG OLIVER COWDERY I TEMPLET I

KIRTLAND, AF ROBERT T. BARRETT

DET FØRSTE SYN, AF DEL PARSON
DET ANDET KOMME, AF HARRY ANDERSON

ILLUSTRERET AF SCOTT MOOY

F E B R U A R
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HISTORIE

SUPERSTJERNE
I FEMTE KLASSE
Clare Mishica

ILLUSTRERET AF TAIA MORLEY

Jeg
så Jason drible bolden ned

ad banen og væve sig rundt

om to spillere fra det andet

hold, mens jeg prøvede at løbe fra

den, der dækkede mig. Jason

sprang mod kurvens side og

skød. Bolden stoppede på

kanten et øjeblik, inden

den faldt gennem nettet.

»Kom så, Jason, kom

så!« heppede flokken af små

børn. Jeg skulle have været

glad, for vores hold, the Jets,

udlignede endelig. Jeg

ønskede ikke at høre Jasons .^""""S?
1

navn mere. Han scorede

altid flest point og greb de,

fleste rebounds - og blev

heppet mest på.

De store røde tal



på uret viste, at der kun var et

minut tilbage af kampen, da David

kastede bolden hen til mig. Banen

var fri. Jeg driblede bolden ned langs

sidelinien, med lyden af tordnende

skridt tæt bag mig. Jeg sprang så

højt, jeg kunne og skød, idet jeg

prøvede at få bolden til at springe

tilbage fra bagpladen og ned i nettet.

Den ramte kanten og faldt ned. Så

hvem scorede rebounden? Jason.

Hvem scorede vinderpointet? Jason.

Det var ikke let at være i den

samme femteklasse og på samme

basketball-hold som en superstjerne.

Alle i anden og tredje klasse kendte

Jason. De løb hen til ham i skole-

gården og flokkedes omkring ham

som en fanklub. Jeg ville også være

berømt, hvis jeg scorede 15 point

, i hver kamp. Inderst inde

ønskede jeg, at Jason ville

forsvinde. Og det gjorde

fr han en dag!

»Jason skal have fjernet

sine mandler,« sagde Mrs.

Litten til vores klasse. »Han

kommer ikke i skole i mindst

en uge.«

David sukkede kraftigt. »Nu

bliver vi majet ned af the Kings,«

hviskede han højt til mig. »Vores

hold vil aldrig vinde uden Jason.«



»Måske,« hviskede jeg igen. Mrs.

Litten sendte mig et blik og sagde,

»Stille, og lav din opgave.« Jeg

prøvede at koncentrere mig om

mine stave ord, men jeg blev ved

med at tænke, at måske ville jeg

endelig få en mulighed for at blive

stjerne. Måske ville børnene nu

råbe: »Kom så, Taylor!«

Men basketball-træningen var

helt mislykket. Jeg prøvede at kaste

fra straffekastlinien, og kun en bold

røg igennem. Og når jeg prøvede at

drible hurtigt, faldt jeg over bolden.

Men jeg gav ikke op. Jeg begyndte at

øve mig på mine straffekast igen. Det

ville ikke blive let at blive berømt.

Om onsdagen bad Mrs. Litten

mig om at blive efter skole, og jeg

undrede mig over, hvad jeg havde

gjort galt.

»Taylor, jeg må bede dig om at

gøre mig en tjeneste.«

»Ja?« Nu var jeg nysgerrig.

»Vil du tage Jasons plads i

morgen og på fredag? Han går hen

til andenklasserne efter frokost for

at hjælpe dem med deres lektier. De

savner ham.«

»Mig?«

»Ja.« Mrs. Litten smilede. »Du er

en god elev.«

»Det er i orden.« Men jeg tænkte

på, hvad jeg rodede mig ind i.

Næste dag gik jeg ind i en anden-

klasse efter at have slugt en sand-

wich. Da jeg så deres ansigter stirre

på mig, blev jeg nervøs. Læreren

præsenterede mig og fortalte dem, at

jeg have spillet basketball sammen

med Jason. Pludselig stillede alle mig

spørgsmål, og tiden gik hurtigt.

Lige inden jeg gik, gav lille

Angelica mig et knus. »Hvad var

det nu, du hed?« sagde

hun.

»Taylor,« gentog jeg for

117. gang - men jeg havde

ikke spor imod det. Jeg havde

det faktisk fantastisk!

»Jeg vil vide dit navn, så

jeg kan heppe på dig,«

sagde Angelica til mig.

»Ligesom for Jason.«

Da forstod jeg det endelig. Alle

børnene kendte Jason, fordi han

hjalp dem. Det havde i virkelig-

heden meget lidt med basketball at

gøre! Det tænkte jeg en del over.

Den eftermiddag havde jeg mit

eget lille heppehold til kampen. Jeg

begyndte at smile, men jeg tænkte

ikke på at blive berømt. Jeg planlagde

i stedet for at tage nogle dinosaur-

BØRNESTJERNEN
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mærker med til Robert og en bog om

kattekillinger til Angelica. Jeg havde

tænkt mig at sige til Mrs. Litten, at

jeg ønskede at være til hjælp, selv når

Jason kom tilbage.

»Kom så, Taylor!« råbte Angelica,

og jeg er glad for, at jeg lærte, at der

er ting, som er meget bedre end at

være basketball-stjerne.



KUN FOR SJOV

Lige for lige
Carol McWilliams

Kan du finde alle 26 felter i dette billede?

I

Missionær
prik-til-prik

Suzanne Cavan
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JESUS KRISTUS OG DE NEPHITISKE DISCIPLE, AF GARY KAPP

Nephitiske
disciple

Barbara Switzer

Navnene på de 12 nephitiske disciple står i 3 Nephi

19:4- Brug denne henvisning så vel som dem, der står i

slutningen af hvert spørgsmål, til at hjælpe dig med at

svare på spørgsmålene.

1. Hvilket år valgte Jesus de 12 nephitiske disciple?

(Se 3 Nephi 8:5; 10:18).

2. Hvilken discipel hedder det samme som Judæas

konge, da Lehi forlod Jerusalem? (Se 1 Nephi 1:4; 2:2-3).

3. Hvilken discipel er Nephis søn? (Se 3 Nephi 19:4).

4. Der er fire par brødre mellem de nephitiske

disciple. Hvem er de? (Se 3 Nephi 19:4).

5. Hvad hedder de to disciple, der hedder det samme

som apostlen Peters far? (Se Joh 21:15).

6. Hvilke to disciple hedder det samme som to

profeter i Det Gamle Testamente? Det er også navne på

bøger i Det Gamle Testamente. (Se oversigten i din

Bibel over bøgerne i Det Gamle Testamente)

.

7. Hvem døbte alle de nephitiske disciple undtagen

Nephi? (Se 3 Nephi 19:1142).

53..

54,

61
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HISTORIER FRA MORMONS BOG

Mormon og hans

lærdomme

Mange år efter at Jesus Kristus besøgte nephiterne, tog

nogle folk igen navnet lamaniter til sig.

4 Nephi 1:19-20

Efterhånden blev næsten alle menneskerne onde, både

nephiter og lamaniter.

4 Nephi 1:45

En retfærdig mand, der hed Ammon, havde de hellige

optegnelser. Helligånden fortalte ham, at han skulle gemme

dem, så de ville være sikkerhed.

4 Nephi 1:4849

Da Ammon vidste, at man kunne stole på den 10-årige

Mormon, fortalte han Mormon, hvor optegnelserne lå gemt.

Mormon 1:1-2

Når Mormon blev 24 år gammel, skulle han have Nephis

plader og skrive på dem om sit folk.

Mormon 1:3-4

ØRNESTJERNEN
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Da Mormon var elleve år gammel, udbrød der krig mellem

nephiterne og lamaniterne. Nephiterne vandt over lamani-

terne, og der blev fred igen.

Mormon 1:6, 8-12

Folket var så ondt, at Herren tog de tre disciple fra nem,

der var ikke flere mirakler eller helbredelser, og

Helligånden vejledte ikke længere folket.

Mormon 1:1344

Da Mormon var 15 år gammel, besøgte Jesus Kristus ham.

Mormon lærte mere om Frelseren og hans godhed.

Mormon 1:15

Mormon ønskede at prædike for folket, men Frelseren

forbød det på grund af deres hårdhjertethed.

Mormon 1:16-17

Da Mormon var 16 år gammel, udbrød der krig igen.

Mormon var stor og stærk, og nephiterne valgte ham til at

lede deres hær.

Mormon 2:1-2

Nephiterne kæmpede mod lamaniterne i mange år.

Mormon prøvede at hjælpe sit folk med at kæmpe for deres

familier og hjem.

Mormon 2:23

FEBRUAR 1998
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Men nephiterne var blevet så onde, at Herren ikke ville

hjælpe dem.

Mormon 2:26-27

Herren bad Mormon om at fortælle nephiterne, at de kun

ville blive skånet, hvis de omvendte sig og blev døbt. Men
folket nægtede.

Mormon 3:2-3

De pralede i stedet for af deres styrke og svor, at de ville slå Lamaniterne begyndte at vinde over nephiterne i hver kamp.

alle lamaniterne ihjel. Mormon nægtede at lede dem mere

på grund af deres ondskab.

Mormon 3:8-11

Mormon besluttede sig for at lede nephiternes hære igen.

Mormon 4:18; 5:1

Han vidste, at de onde nephiter ikke kunne vinde krigen

de ville ikke omvende sig og bede om den hjælp, som de

havde brug for.

Mormon 5:2

Mormon tog alle optegnelserne fra den høj, hvor Ammaron

havde gemt dem, og skrev til det folk, som en dag ville

læse hans optegnelser.

Mormon 4:23, 5:9, 12

BØRNESTJERNEN
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Han ønskede, at alle, også jøderne, skulle kende Jesus

Kristus, omvende sig og blive døbt og efterleve evangeliet

og blive velsignet.

Mormon 5:14; 7:8, 10

Helligånden inspirerede Mormon til at lægge de små

Nephis plader, som indeholdt profetier om Kristi komme,

sammen med Mormons plader.

Mormons Ord 1:3-7

Mormon ledte nephiterne til landet ved Cumorah, hvor de

gjorde sig klar til at kæmpe mod lamaniterne igen.

Mormon 6:4

Han vidste, at dette ville blive det sidste slag. Han ville

ikke have, at lamaniterne skulle finde de hellige opteg-

nelser og ødelægge dem.

Mormon 6:6

Han gav Mormons plader til sin søn, Moroni, og gemte

resten af pladerne i Cumorah-højen.

Mormon 6:6

Lamaniterne angreb og dræbte alle nephiterne på nær 24.

Mormon blev selv såret.

Mormon 6:8-11
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Han råbte: »Hvor kunne I forkaste den Jesus, som stod Mormon havde prøvet at lære nephiterne sandheden,

med åbne arme for at modtage jer! Se, dersom I ikke havde Han havde fortalt dem, hvor vigtigt det er at have tro på

gjort dette, ville I ikke være faldet.« Jesus Kristus.

Mormon 6:17-18 Moroni 7:1, 33, 38

Han havde lært dem at have håb om at opnå evigt liv

gennem Kristi forsoning. Han havde også lært dem at have

kærlighed, Kristi rene kærlighed.

Moroni 7:40-41, 47

Mormon havde skrevet breve til sin søn, Moroni, som også

prædikede evangeliet for nephiterne.

Moroni 8:1-2

Mormon skrev om nephiternes skrækkelige ondskab. Hans

bad Moroni om at forblive trofast mod Jesus Kristus.

Moroni 9:1, 20, 25

Lamaniterne slog Mormon og alle nephiterne ihjel

undtagen Moroni, som afsluttede optegnelserne.

Mormon 8:2-3
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BESØGSLÆRERINBEBUDSKAB

Adlyd hans røst og hold hans befalinger

<Q
Q

z

O
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Præsident Brigham Young

lærte os, at vi »selv kan

handle samt kontrollere

vore handlinger, men at [vi ikke har]

kontrol over resultaterne af disse

handlinger« (Kirkens præsidenters

lærdomme: Brigham Young, s. 71).

Handlefrihed er nødvendig for vores

åndelige udvikling. Men vi må aldrig

glemme, at brugen af handlefriheden

altid har konsekvenser, gode eller

dårlige.

LYDIGHED MOD GUD GIVER FRED

Som dreng hørte præsident

Gordon B. Hinckley præsident Heber

J. Grant tale om Nephi, som udbrød:

»Jeg vil gå og gøre det, som Herren

har befalet, thi jeg ved, at Herren ikke

giver menneskene nogen befaling,

uden at han åbner en udvej for dem,

så de kan udføre det, som han befaler

dem« (1 Nephi 3:7).

Præsident Hinckley siger: »Jeg

traf da i mit unge hjerte en beslut-

ning om at bestræbe mig på at gøre

det, som Herren havde befalet . . .

Jeg tror, at hvis vi vil vandre i

lydighed mod Guds befalinger, hvis

vi vil følge præstedømmets råd, så vil

han bane en vej der, hvor der ikke

synes at være nogen vej« (Stjernen,

jun. 1995, s. 4). Et helt livs erfaringer

har lært præsident Hinckley, at »de

sidste dages helliges lykke, fred . . .

evige frelse og ophøjelse ligger i at

vandre i lydighed mod Guds præste-

dømmes formaninger« (Stjernen, jun.

1995, s. 6).

LYDIGHED MOD SANDHEDEN GØR

OS FRIE

Præsident Young sagde, at brugen

af handlefriheden for at adlyde sande

principper »er den eneste måde, der

findes for dig og mig til at blive

frie« (Kirkens præsidenters lærdomme:

Brigham Young). Selvfølgelig kan vi

ikke adlyde sande principper, hvis vi

ikke kender disse principper.

Mary Ellen Edmunds fortæller

om en søster, som hun mødte på

Filippinerne, og som havde mistet sit

første barn. Nu var Sally Pilobello

gravid igen. »Hvad kan jeg gøre,«

spurgte hun søster Edmunds, »for at

få et sundt mormonbarn?«

Søster Edmunds og andre velfærds-

missionærer lærte Sally om nogle

af de sandheder, der er forbundet

med sundhed og ernæring, og søster

Pilobello accepterede tappert de nye

principper.

Flere år senere modtog søster

Edmunds et brev fra Sally, der

takkede hende

for at have

undervist :j&sm i > ts v

or

hende i nogle principper, der velsig-

nede Sallys familie: »Jeg forstår nu, at

noget af det, min mor lærte mig - som

hendes mor lærte hende - ikke er

rigtigt. Men de sandheder, jeg lærer, vil

jeg nu give videre til mine børn, og til

deres børn og til de efterfølgende gene-

rationer« (Stjernen, mar. 1993, s. 18).

Lydighed mod sandheden giver

velsignelser. Vi erkender måske ikke

altid disse velsignelser, men vi har

Herrens uigenkaldelige løfte om, at vi

bliver velsignede (se L&P 130:20-21).

Tillid til at vor himmelske Fader vil

opfylde sine løfter til os, gør os frie til

at adlyde ham uden forbehold. I sidste

instans er den største frihed, der

kommer ved at adlyde vor himmelske

Fader, friheden til at komme ind i hans

nærhed. Herren lovede selv: »Hver

sjæl . . . der . . . adlyder min røst samt

holder mine befalinger, skal se mit

ansigt og vide, at jeg er« (L&lP 93:1).

*Hvad er nogle af de uønskede

konsekvenser ved ulydighed?

• Hvordan bliver vi velsignet ved

at adlyde vor himmelske Faders befa-

linger?



»IKKE ANDRE

GUDER
END MIG«

S. Michael Wilcox

Vi tilbeder i sandhed vor

himmelske Fader, når vi

stræber efter at være

værdig i alt, vi er og

kan blive.

Jeg
har haft den lykke at kende og

blive påvirket af mange storslåede

mennesker i min barndom - men jeg

har især sat pris på den store indflydelse

min mor har øvet på mig. Hun lærte mij

meget om Gud. Jeg elskede og fulgte hende,

ikke fordi hun havde myndighed over mig,

men på grund af de egenskaber, hun besad.

Hvis hendes myndighed var forsvundet, ville jeg

stadig have fulgt hende.

Sådan føler jeg for Gud. Selvfølgelig er det at

tilbede ham og ham alene at adlyde hans bud: »Jeg

er Herren din Gud ... De må ikke have andre guder

end mig« (2 Mos 20:2-3). Men jeg tilbeder ham ikke kun

på grund af budet. Jeg lytter ikke til hans råd, følger ham,

elsker ham, stoler på ham og har ikke andre guder end

ham, blot fordi han er Gud, men også fordi han er min

fuldkomne kærlige og vise fader.

Enhver, der studerer Det Gamle Testamente, finder

snart ud af, at dette er grunden til det første bud: »Med

hvem vil I sammenligne mig, så

det ligner? Hvem stiller I mig lige

med, så vi ligner hinanden?« (Es

46:5). Det Gamle Testamentes

hellige vidste, at der ingen var

som han. Hanna priste ham

med disse ord: »Ingen er hellig

som Herren, der er ingen uden

dig, ingen klippe som vor Gud«

(1 Sam 2:2).

GUD, VOR FADER

Da jeg var barn, fortalte min mor mig

ved hjælp af en beretning fra hendes

egen barndom om Guds egenskaber:

»Som lille pige gik jeg hjem fra skole sammen

med min bror. Vi skød altid genvej forbi en stor, sort

hund, der jagtede os, når vi løb forbi dens hus. Hvis vi

løb på det helt rigtige tidspunkt, kunne vi nå hen til et

stakit og i sikkerhed. Min bror fortalte mig, hvornår jeg

skulle løbe.

Kristus beder os, lige som han bad kvinden ved

brønden, om at følge ham. Når vi efterligner detal-

jerne i hans egenskaber, efterligner vi også Faderen.
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En dag var jeg alene og løb ikke på det rigtige tids-

punkt. Hunden truede mig, og jeg stod lamslået i rædsel

på fortovet. Da den kastede sig fremad mod mig, skreg

jeg, så højt jeg kunne: >Himmelske Fader, hjælp mig!<«

Min mor mindedes, at hunden pludselig standsede op,

som kunne den ikke komme videre, og hun kravlede

gennem stakittet i sikkerhed. Hun vidste, at hendes bøn

var blevet besvaret.

Den beretning fortalte mig meget om den Gud, min

mor tilbad. Den gav mig en følelse af tryghed, en trøst,

jeg ikke kunne have sat ord på.

Min forståelse af bøn er blevet større med årene, og

jeg har indset, at selv om vi ikke får klare, direkte svar på

vore bønner, så lytter Herren stadig og velsigner os. Han

vil række gennem evigheden for at kunne røre hans

sønners og døtres hjerte, hvis vi lukker ham ind i vores

liv. Der er i sandhed ingen som han.

Paulus belærte: »Og fordi I er børn, har Gud sendt

sin søns ånd i vore hjerter, og den råber: Abba, fader!«

(Gal 4:6). Disse er ærbødige, men uformelle ord. »>Abba<

er det ord, der kommer fra barnets mund, og betegner ufor-

beholden tillid. >Fader < udtrykker en intelligent opfattelse

af forholdet. Sammen udtrykker de et barns kærlighed og

intelligente tillid« (W. E. Vine, An Expository Dictionary of

New Testament Words, 1996, »Abba«), Denne tillid gjorde

Job, Abraham, Hanna og David i stand til at takle livets

udfordringer. Denne tillid er kernen i det første bud.

Vi stoler på Gud, fordi vi ved, han elsker hver en sjæl.

Vi er - hver eneste af os - hans børn. »Du er vor fader;

Abraham kender os jo ikke, Israel kendes ikke ved os. Du

Herre er vor fader« (Es 63:16). Dette skriftsted antyder,

at skønt de gamle fædre så som Abraham og Jakob er

gået bort, kan vi altid bede vor Fader i Himlen om hjælp.

Ved hvert af mine børns fødsel i de dyrebare, højtide-

lige øjeblikke, når jeg har holdt dem for første gang, har

jeg følt Åndens hvisken fortælle mig om deres ene-

stående egenskaber. Da disse indskydelser kom første

gang, tvivlede jeg. Men efterhånden som mine børn er

blevet større, er de sandheder, der blev antydet ved deres

fødsel, blevet bekræftet. Jeg føler dyb respekt over for en

Gud, der på denne måde ville rådgive mig, da han, vor

himmelske Fader, overdrog sine dyrebare børn i en ny fars

jordiske varetægt.

Disse blide belæringer skulle ikke være kommet som

nogen overraskelse. Fortalte Gud ikke Rebekka om de

stridende tvillinger, hun bar i sit skød? (1 Mos 25:21-23).

Og belærte han ikke Samsons far, »hvordan [han] skal

bære [sig] ad med den dreng, der skal fødes«? (Dom

13:8). Der er i sandhed ingen som han.

Til min dåb forklarede min mor mig, at vor himmelske

Fader og jeg gav hinanden løfter. Hun underviste mig

om, at gennem skrifterne gav Gud mig løfter, som han er

»forpligtet« til at holde, hvis jeg holder mine (L&tP

82:10). Jeg har en svag erindring om en voksen, der gav

mig sit løfte og brød det, for »jeg var kun et barn«. Giver

en konge et løfte til en bonde og forpligter sig til at holde

det? Og dog stod jeg dér, bare 8 år gammel, og Skaberen

af utallige verdener forpligtede sig til at holde et løfte,

han havde givet mig.

Med en ærefrygt, der passer til denne sandhed, læser

vi om de pagter, Gud indgik med Israels børn og alle de

andre guddommelige pagter, der er optegnet i Bibelen.

Hvor tålmodig og trofast var Gud over for Samson! Ikke

før end Samson havde brudt hvert eneste nasiræerløfte,

trak Gud sin styrke tilbage. Gud er en tålmodig og kærlig

Fader. Der er i sandhed ingen som han.

GLÆDENS SKABER

Den Gud, vi tilbeder, ønsker, at vi skal være lykkelige. Ja,

han er glædens Skaber. »I begyndelsen skabte Gud himlen

og jorden« (1 Mos 1:1). Jeg vidste ikke meget om hverken

himlen eller jorden, da jeg var lille, men jeg vidste, at lidt

længere nede ad gaden var der en mark, der var fuld af

firben og andre krybdyr. Når jeg tog dem med hjem, plejede

min mor at sige: »Hvad for nogen af Guds små skabninger

har du så fundet i dag?« Jeg lærte af elske Gud på grund af

de »små skabninger«, han havde gemt i markerne, så jeg

kunne finde dem. Men de var ikke kun i markerne. Vi tog

ofte ud til havet, hvor jeg tilbragte hele dagen med at grave
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Vi lærer meget om Gud ved at studere det, han

skaber - selv et firben eller en sandkrabbe. Sandelig,

»Herrens godhed fylder jorden« (SI 33:5).

sandkrabber op i brændingen. Jeg elskede

den måde, hvorpå de kildede i hånden, og

jeg troede som dreng på, at Gud havde

skabt dem, for at de kunne kilde. De var

også Guds små skabninger.

Vi lærer meget om ham

ved at studere

det, han skaber. Et

firbt dl d-

m ^5W
en eller en san

krabbe er et forunder-

ligt dyr, især for en

syvårig dreng. Disse

skabninger har lært mig at

elske Gud.

Da jeg blev ældre, tog jeg på vandreture i Glacier

National Park i det nordlige Montana. Jeg vågnede

en morgen klokken fem og gik til søen Lake Elizabeth.

Der var ikke en krusning på vandets overflade.

Bjergtinderne bag søen oplystes af den opstigende sol,

hvis lys genspejledes som i hundrede bittesmå vandfald.

Der var lige netop en antydning af lyserødt i morgen-

himlens blå. Jeg kunne dufte fyrretræerne, føle brisen og

f ti,1

høre et fuglepar. Mine ord var util-

strækkelige til at kunne beskrive dette øjebliks

storhed, men ord, der var blevet åbenbaret Joseph

Smith, randt mig i hu:

»Thi alt, hvad der kommer af jorden . . .

er skabt til menneskers nytte og brug, både

til at fryde øjet og glæde hjertet ... til at styrke

legemet og vederkvæge sjælen. Og det har

behaget Gud at give alt dette til menneskene«

(L&P 59:18-20, fremhævelse tilføjet).

Den morgen kunne jeg føle Guds behag og

kærlighed til det smukke og stille.

Salmisten, der var overvældet af skønheden ved

skabelsen, skrev: »Herrens godhed fylder jorden . . .

Hele jorden skal frygte Herren . . .

FEBRUAR
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Hvor er dine værker mange, Herre! Du har skabt dem

alle med visdom, jorden er fuld af dit skaberværk«

(SI 33:5, 8; 104:24).

En sommer tog jeg min søn og hans venner med på en

tur gennem nogle bjergkløfter i det sydlige Utah. På

turens sidste dag vandrede vi gennem Muddy Creek, en

smal kløft, hvor flodens vand med tiden har skåret sig ned

gennem sandstenen. I Muddy Creek findes det skønneste

mudder på hele jorden! Det var simpelthen vidunderligt!

Det var den rene fryd for drengene at skøjte og glide

langs bækkens bredder. Skønt de ikke dvælede ved

sceneriets storhed, så tror jeg alligevel, at deres reakti-

oner viste noget der lignede. Jeg betragtede drengene,

der gled vildt hen over mudderet, så deres fortryllelse

over den lyd, det gav, når de trak fødderne op og betrag-

tede deres munterhed, når de løb om kap. Af og til i livet

har vi en følelse af, at vi bliver betragtet. Der er en særlig

stilhed, der får os til at se os omkring. Den dag følte jeg

den stilhed og så mig genert omkring for at se, om der

var nogen, der kiggede. Der var ingen dér, men der var

En, der kiggede. Jeg kunne føle, at han frydede sig over

vores fryd.

Det er vidunderligt at se andre nyde det, vi har givet

dem. Dette er også en afGuds egenskaber. Han er Muddy

Creeks Guds så vel som Glacier National Parks Gud,

Skaberen af mennesker og sandkrabber. Han kan nyde

børns fryd, mens han på samme tid indgyder voksne

ærefrygt, når han åbenbarer sig selv gennem sine skab-

ninger. Der er i sandhed ingen som han.

BLIV SOM HAN

Som dreng havde jeg mange helte - opdigtede

personer og sportsfigurer. Men min mor sørgede også for,

at jeg havde rigtige helte - dem, der findes i skrifterne. Vi

havde en børnebibel i vores hjem, og min mor læste ofte

for mig. Da jeg blev større, læste vi direkte fra skrifterne.

Med tiden voksede jeg fra mine sports- og TV-helte, men

mine helte fra skrifterne fik større betydning. Jeg fandt

snart ud af, at disse personer var store på grund af den

I vor Frelser vises vi det endelige mål, hvortil vores

tilbedelse fører os. Hvilken anden tilbedelse inspi-

rerer menneskeheden til sådanne højder? Gud har

befalet: »Du må ikke have andre guder end mig«.

Hvorfor? Fordi ingen anden gud vil hjælpe os til at

blive som han er.

FOTO: CRAIGH DIMOND; TIL HØJRE: JESUS KRISTUS, AF HARRY ANDERSON

Gud, de tilbad. Hans påvirkning gav dem værdighed,

mod og barmhjertighed.

John Taylor har sagt: »En mand, som menneske,

kunne opnå al den værdighed, en mand var i stand til at

opnå eller modtage, men der skulle en Gud til at løfte

ham til en Guds værdighed« (The Mediation and

Atonement, 1882, s. 145). Ingen anden påvirkning eller

kraft eller magt kan forvandle almindelige mennesker til

de åndelige og moralske giganter, der findes i skrifterne.

Kun ved at tilbede Gud kan vi få den værdighed.

Som missionær havde jeg den lykke at møde en

levende apostel, ældste Boyd K. Packer. Alle missio-

nærerne ventede på ham ved kirken. Vi snakkede og var

spændte. Jeg stod med ryggen til døren, da ældste Packer

ankom, men selv uden at se ham, vidste jeg, at han var

kommet ind i salen. Han fyldte den med den samme kraft

og renhed, jeg havde følt ved min mors side. Det var, som

om han var trådt ud af en af skrifternes beretninger. Jeg

tænkte: Sådan bliver altså et menneske efter at have tilbragt

et liv i lydighed og fællesskab med Gud.
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Jeg har følt denne storhed i andre mænd og kvinder.

Foruden at forundres over Guds magt tilbeder jeg min

himmelske Fader på grund af den person, han inspirerer

mig til at blive. Hvis vi adlyder ham med tålmodig, vil vores

liv begynde at ligne hans, som vist gennem Frelserens liv.

I vores Frelser vises vi det endelige mål, hvortil vores tilbe-

delse fører os. Hvilken anden tilbedelse inspirerer menne-

skeheden til sådanne højder? Gud har befalet: »Du må ikke

have andre guder end mig« (2 Mos 20:3). Hvorfor? Fordi

ingen anden gud vil hjælpe os til at blive, som han er.

SAND TILBEDELSE

Vi må lære, hvad det betyder i sandhed at tilbede

Gud. Min seksårige søn lærte mig betydningen af tilbe-

delse en dag, da jeg var ved at forberede en lektion. Han

sad og legede, da han opdagede, at jeg var ved at under-

strege i mine skrifter. Han smed sit legetøj, løb ind på sit

værelse og kom tilbage med sine egne skrifter. Han lagde

sig ved siden af mig på sengen, fandt ud af, hvor jeg var,

og åbnede sine egne skrifter.

Den næste halve time var jeg opmærksom på, at han

understregede med mine farveblyanter. Da jeg så op,

viste han mig sit værk. På en eller anden måde havde

han fundet den side, jeg arbejde med. Dér, i hans egen

bog, var der en nøjagtig kopi af det, jeg havde lavet i min.

Han havde fremhævet de samme ord med de samme

farver. Mine pile, linier og tal var der. Han havde endda

afskrevet de noter, jeg havde lavet i marginen, indtil hans

store håndskrift havde tvunget ham til at holde op.

Undskyldende og næsten med tårer i øjnene sagde han:

»Mine linier er ikke lige som dine.«

Denne lille hændelse har hjulpet mig til at forstå et større

princip: Sand tilbedelse er efterlignelse. Denne finder sted,

når vi smider vores verdslige legetøj, indgående studerer

Frelserens liv og forsøger at efterligne detaljerne ved hans

egenskaber. Ved at gøre dette efterligner vi også Faderen.

Vores liv er ikke fri for synder, som hans var det, men forso-

ningens kraft er tilstrækkelig, hvis vores kærlighed og

indsats er oprigtig og dyb. Det endelige resultat af vores
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tilbedelse vil være guddommelighed, for ikke at nævne en

lykkeligere og mere fredfyldt tilværelse her og nu.

Det kræver indsats og ofre at blive som Gud, men

Herren lover os sin vedvarende hjælp. Til det gamle

Israel sagde han: »Hør mig, Jakobs hus, alle, der er tilbage

af Israels hus: Lige fra fødslen blev I løftet op, I blev båret

fra moders liv.

Til I bliver gamle, er jeg den samme, til I bliver grå,

bærer jeg på jer. Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte

jer, bære på jer og bringe jer i sikkerhed.

Med hvem vil I sammenligne mig, så det ligner? Hvem

stiller I mig lige med, så vi ligner hinanden?« (Es 46:3-5).

Vi kan tilbede verdens guder og bære på dem som en

byrde, eller vi kan blive løftet op og båret af Herren fra

vugge til grav.

EN LIGEGYLDIG GUD?

Det portræt af Gud, som jeg har malet, er meget

personligt. Det er et ufuldendt portræt, for jeg har

næppe berørt hans karakteregenskabers fuldkom-

menhed. Og dog vil nogen sige: »Hvad med Det Gamle

Testamentes Gud, den Gud, der befalede, at amalekit-

terne og ned til det sidste levende dyr skulle udryddes?

(sel Sam 15:2-3). Hvad med naturkatastroferne? Hvad

med brutale mennesker?« Jeg kan ikke besvare disse

spørgsmål, der er skabt af de modsætninger, der hører til

dette jordiske liv. Men vi er ikke efterladt fuldstændig

uden indsigt.

Fra tid til anden kæmper vi alle med uretfærdighed,

smerter og lidelser. Hvordan kan vi med tillid forene disse

menneskets elendige forhold med en Gud, der besvarer

en lille drengs bøn? Det Gamle Testamente indeholder

de inderlige bønner om forståelse, som de gamle israe-

litter bad. Job kæmper med dette spørgsmål så vel som

Malakias' folk gør, når de siger: »Det er nytteløst at tjene

Gud. Hvad opnår vi ved at holde hans bud og gå sørge-

klædt for Hærskarers Herres ansigt?

Nej, de overmodige vil vi nu prise lykkelige; de klarer

sig godt, skønt de handler ugudeligt« (Mal 3:14-15).

Jeg begyndte først rigtig at få en forståelse, da jeg selv

blev far og blev mere klar over formålet med dette liv og

dets tilsigtede prøvelser. Gud ønsker børn, der er som han

og afspejler alle hans fuldkommenheder. Hvordan er Gud?

Han er fuld at barmhjertighed, medlidenhed, medfølelse

og Kristi rene kærlighed. Han arbejder på at gøre sine børn

lykkelige. Han tjener og tilgiver. For at kunne blive som

han, må vi opnå disse karaktertræk. Hvilke oplevelser i

livet udvikler bedst disse egenskaber? Når andre lider, så

føler vi barmhjertighed og medlidenhed. Når andre synder

imod os, så lærer vi at tilgive. Gennem andres behov lærer

vi tjeneste, medfølelse og Kristi rene kærlighed. De

stunder, når vi har de største prøvelser i vores eget liv, er

ofte dem, der fremelsker guddommelige egenskaber i os.

Vi har fået mulighed for at vælge i dette jordeliv. Vi kan

lade livets smerter udvikle ubarmhjertighed, ligegyldighed

og tvivl i os. Eller vi kan lade dem opbygge medlidenhed,

visdom og tro. Hvad der end sker afhænger af, hvordan vi

reagerer på livets uforudsigelige omstændigheder.

En dag, da mine børn nærmede sig teenage-alderen,

sad jeg i templet og bad: »Fader, jeg er villig til at ofre

hvad som helst, du forlanger af mig, hvis du vil velsigne

mine børn og føre dem tilbage til din nærhed.« Det var en

af de mest inderlige bønner, jeg nogensinde har bedt. Jeg

var villig til at lide en hvilken som helst smerte, hvis jeg

vidste, at mine lidelser kunne fremelske guddommelighe-

dens egenskaber i mine børn. Jeg tror, at de fleste forældre

forstår dette ønske. Det er ikke enestående for mig.

På samme måde er det med en vis Fader i himlen. Med

et uendeligt større perspektiv end vi har, tillader han

lidelser, endog store lidelser, for han ved, at for det meste

fremelsker de i hans børn den barmhjertighed, tilgivelse

og kærlighed, han selv besidder til fuldkommenhed.

Denne vækst er en del af denne sti mod ophøjelse, en del

af formålet med vore jordiske prøvelser.

DEN ENESTE MÅDE

»Du må ikke have andre guder end mig,« befaler vor

Fader. Den eneste vej til lykke er at tilbede ham. Der
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findes simpelthen ingen anden måde.

Skrifterne beskriver Herrens kærlighed til os som den,

en brudgom nærer for sin brud (se Es 61:10; 62:5). Til en

tempelvielse spurgte jeg engang bruden om, hvornår hun

var stået op for at forberede sig til sin bryllupsdag.

»Klokken fire om morgenen,« svarede hun.

»Hvorfor så tidligt?« spurgte jeg.

»Jeg ville gerne have, at min mand syntes, at jeg var

smukkere denne dag, end jeg nogensinde havde været før.«

Vi må også have et ønske om at være så smukke i

vores retfærdighed som bruden på hendes bryllupsdag.

Må vores kærlighed til Gud være som Shakespeares figur

Portias kærlighedsord til Bassanio:

Der er i sandhed ingen som vores Gud. Vores tilbe-

delse af ham må i sandhed være værdig i alt, vi er og kan

blive, til alt, som han er og alt, han har gjort for os.

Vi har fået mulighed for at vælge i dette jordeliv. Vi

kan lade livets smerter udvikle ubarmhjertighed, lige-

gyldighed og tvivl i os. Eller vi kan lade dem opbygge

medlidenhed, visdom og tro. De stunder, når vi har de

største prøvelser i vores eget liv, er ofte dem, der

fremelsker guddommelige egenskaber i os.

Her står jeg, herr Bassanio, og I ser mig

sorn den, jeg er. Skønt jeg for min skyld

ikke er så ærgerrig,

at jeg ønsker mig stort bedre, ønsker jeg for Eders skyld

at jeg var tre gange tyve fold så god

og tusind fold så smuk

(William Shakespeare, Købmanden i

Venezia, 3. akt, 2. scene).
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MIT EGET NØDHJ
'- :

Jeg var hårdt såret og

mere end 950 kilometer

fra mit hjem. Og jeg

havde brug for den

hjælp, som læger ikke

kunne give.

::.: V.., .„ :-..V;..\:

T. Sean Wight
ILLUSTRERET AF PAUL MANN

eg vaklede væk fra rundsaven,

det ringede for mine ører og jeg

havde kvalme. Varmt blod

nåede albuen og flød ned på beton-

gulvet. Med min ubeskadigede hånd,

holdt jeg sammen på stumperne og

var rædselsslagen ved synet af det

røde blod, den hvide knogle og

huden, der var ved at blive gul.

»Tim, hvad er der sket? Tim? Tim!

«

Jeg hørte en stemme, der råbte

mit navn. Det var Jeff, den eneste,

der ellers var til stede i forretningen.

Med et sløret syn så jeg ham løbe

hen mod mig.

»Løb. Få fat i nogen, der kan

hjælpe! Ring efter en ambulance!

Skynd dig! « råbte jeg, og Jeff løb ud

ad døren.

Jeg var nu alene og lagde mig på

en stor rulle plastik for at holde min

svimmelhed på afstand. Jeg var

netop blevet færdig med et år på

college og havde fået mit drøm-

mejob, hvor jeg arbejdede for det

statslige skovvæsen i de afsideslig-

gende bjerge i det sydvestlige

Colorado. En uge tidligere havde

jeg modtaget min missionskaldelse til

Melbourne i Australien. Jeg skulle

gøre mit sommerjob færdig og

dernæst tage til missionærernes

træningscenter i Provo i Utah.

Hvor bliver de af? spekulerede jeg

på. Jeg begyndte at rejse mig op, for

jeg tænkte, at jeg kunne gå udenfor,

sætte mig ind i vognen og køre

til hospitalet. Men svimmelheden
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vendte hurtigt tilbage, og jeg lagde

mig ned igen på det glatte plastik og

lukkede mine øjne. Snart hørte jeg

en ambulances sirener.

»Han er derinde.« Jeg genkendte

Jeffs stemme.

Jeg åbnede mine øjne og så Jeff og

en uniformeret mand og en kvinde

fra ambulancen stå over mig.

Næsten samtidig tog manden fat i

min beskadigede hånd og kvinden

tog min puls.

»Det skal nok gå,« sagde han,

mens han svøbte min hånd i hvidt

gaze. Jeg var lettet over at skaden var

ude af syne.

»Hvor gammel er du?«, spurgte

kvinden.

Jeg hviskede svaret. Min hals var

tør, hvilket gjorde det vanskeligt for

mig at tale. Hun stillede flere

spørgsmål om overfølsomhed, tidligere

problemer med helbredet, og om jeg

brugte medicin. Jeg svarede hurtigt,

indtil hun kom til sit sidste spørgsmål.

»Hvem i familien vil du gerne

have jeg ringer til og beder om at

komme til hospitalet?«

Jeg tænkte på min familie mere en

950 kilometer borte. Mor var sikkert

ved at spise sin frokost på arbejdet,

og far sov efter at have arbejdet på

nathold som sikkerhedsvagt. Min

lillesøster, Erin, var i skole.

»Tim?«

»Der er ingen, der kan komme nu.

Jeg har ingen familie i Colorado,«

svarede jeg. Mens de løftede mig op i

ambulancen og kørte mod hospitalet,

huskede jeg de gange den sommer, da

jeg var vandret ud i ødemarken for at

udbedre stier, der var ved at forfalde,

og hvordan jeg ikke havde set andre i

dagevis. Da jeg kom tilbage til byen,

følte jeg mig altid afsondret og alene,

sådan som jeg følte nu.

»Tim.« Det var kvinden fra ambu-

lancen. Hendes stemme virkede

fjern. Hun fortsatte: »Er der en

anden, jeg kan ringe til - en præst?«

Jeg tænkte på den lille gren i

Gunnison i Colorado. Medlemmerne

havde været venlige over for mig i de

sidste par måneder, med jeg havde

ikke lyst til at besvære dem med dette

problem. Jeg kiggede ned. Blodet var

løbet igennem det hvide gaze. Jeg

krympede mig ved tanken om det

sønderflåede kød indenunder.

»Ring til Willy Åkers eller Bud

Smith,« sagde jeg endelig. Præsident

Åkers var netop blevet kaldet til

grenspræsident og Bud Smith var

hans rådgiver.

»Jeg kender Willy. Jeg ringer, når

vi er kommet indenfor,« sagde hun

med forvisning.

Ambulancen standsede foran det

lille hospital. Jeg så lægen, der

ventede på at jeg skulle blive kørt ind.

Da vi var kommet indenfor, så jeg mig

omkring i det lille lokale på skade-

stuen, da de lagde mig på en briks.

Lægen talte roligt til sygeplejersken,

mens hun tog det mørke, røde gaze af.

Jeg kiggede den anden vej.

Endelig var han færdig og bad

sygeplejersken svøbe det ind igen.

Han gik uden at sige et ord. Jeg

kunne høre ham tale i telefon i det

tilstødende lokale og vidste, at han

talte om mig. Han holdt op med at

tale efter få minutter og kom tilbage

til nødhjælpslokalet.

»Tim,« begyndte han langsomt,

»du har savet dig temmeligt slemt i

hånden, og jeg har ikke det udstyr og

den sagkundskab, der behøves. Jeg

har lige ringet efter en helikopter, der

skal flyve dig til et hospital i Denver.

Dér vil de vil gøre alt, hvad de kan

for at redde din hånd. I mellemtiden

vil jeg give dig noget smertestillende,

der kan berolige dig på vejen dertil.

Har du nogle spørgsmål?«

Jeg kunne lige klare at svare nej,

men tænkte dernæst på det, han

havde sagt. Ordene »redde din

hånd« genlød i mine tanker. Jeg

havde aldrig skåret mig mere, end at

det kunne ordnes med et par sting,

og nu stod jeg overfor måske at

skulle miste den ene hånd.

»Det er godt, dette skete, mens jeg

var hjemme og spise frokost, ellers

ville du ikke have faet fat i mig,«

sagde præsident Åkers, da han kom

ind i det lille lokale. Bror Smith kom

lige bagefter. »Jeg hører, at du skal ud

at flyve en lille tur i helikopter.« Jeg

nikkede, for svag til at tale.

»Kunne du tænkte dig en velsig-

nelse?« spurgte Bud. Jeg nikkede

igen, og bag det forhæng, der skilte

de to brikse i det lille nødhjælpslo-

kale, blev jeg lovet to ting: Min hånd

ville heles og jeg ville være i stand til

at fuldføre min mission i Australien.

Præsident Åkers tog igen på arbejde,

og bror Smith blev hos mig, indtil jeg

var kommet op i helikopteren.

»Nu er jeg virkelig alene,« tænkte

jeg, mens jeg fløj hen over Gunnison.

Jeg kendte nogle få mennesker i

denne lille by på 6.000 indbyggere,

men i Denver, en storby på en halv

million, kendte jeg ingen.

Men jeg tog fejl. Da helikopteren

var landet og jeg var blevet kørt

STJERNEN
36



gennem hospitalets åbne døre, tog et

missionærægtepar fra Denvers

sydlige mission imod mig. Deres grå

hår og varme smil mindede mig om

mine bedsteforældre.

»Din grenspræsidents hustru

ringede og spurgte, om vi ville besøge

dig på et eller andet tidspunkt i denne

uge, og vi kom med det samme,«

forklarede søster Jeffreys. De sad ved

min seng, indtil det blev sent den

eftermiddag, og kirurgen havde samlet

sit hold og var klar til at operere.

Jeg ville gerne have, at ældste og

søster Jeffreys skulle blive, men vi

vidste, at de ikke ville få lov til at

være til stede under operationen. Jeg

sagde farvel, og så dem gå ned ad den

lange gang.

»Hej, jeg er Lile Hilemann, en af

narkoselægerne her,« sagde en

mand, der kom hen til min seng.

»Jeg skulle egentlig have haft fri

klokken halv fem, men da jeg så, at

du er den eneste mormon her

foruden mig selv, tænkte jeg, at jeg

ville spørge, om det var i orden, at

jeg blev din narkoselæge.«

»Er du god til det?« spøgte jeg for

første gang, siden jeg savede mig i

hånden.

»For din skyld vil jeg lære det

hurtigt,« sagde han med et grin.

Det tog kirurgerne mere end 14

timer at udbedre skaden, og jeg var i

Denver i lige så mange dage.

Dagen efter ulykken fløj min mor

til Denver fra vores hjem i Orem i

Utah, og fuldtidsmissionærerne tog

imod hende på hospitalet. Hun var i

Denver i tre dage og boede hos

medlemmer af Kirken, som hun aldrig

havde mødt før.

Efter at min

mor var kommet

hjem og i de følgende uger,

fortsatte jeg med at få besøg

fra Jeffreys og bror Hilemann.

Desuden kom der seks

medlemmer fra det lokale Unge

Voksnes Ward tre gange om ugen for

at opmuntre mig. Aftenen før jeg tog

afsted, »kidnappede« de mig alle fra

min stue og tog mig med til en is-bar

nær ved hospitalet.

Jeg fløj hjem, og efter endnu seks

operationer og flere måneders

optræning kunne jeg bruge min hånd

igen. Skønt min missionskaldelse blev

udsat i seks måneder, tjente jeg i to år

med ekstra energi, for nu kunne jeg

fortælle folk i Melbourne om de

omsorgsfulde brødre og søstre, som de

altid vil have som en del af deres

kirkefamilie.

Da helikopteren landede, ventede

et missionærægtepar på mig. Der

var endnu et medlem af Kirken på

operationsstuen. Det var ligesom

at have sit eget åndelige

nødhjælpshold.
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FUNGERENDE TEMPLER
lSTCerne 1880'erne 1890'erne

yOBMMsMi

'
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I. St. George

6. april 1877 Daniel H.

Wells Genindviet

II. november 1975

Spencer W Kimball

50. St. Louis, Missouri

1. juni 1997

Gordon B. Hinckley

49. Mount

Timpanogos, Utah

13. oktober 1996

Gordon B. Hinckley

48. Hong Kong

26. maj 1996

Gordon B. Hinckley

47. Bountiful, Utah

8. januar 1995

Howard W. Hunter

46. Orlando, Florida

9. oktober 1994

Howard W. Hunter

45. San Diego,

Californien

25. april 1993

Gordon 8. Hinckley

44. Toronto, Ontario

25. august 1990

Gordon B. Hinckley

43. Las Vegas,

Nevada

16. december 1989

Gordon B. Hinckley

42. Portland, Oregon

19. august 1989

Gordon B. Hinckley

2. Logan

17. maj 1884 John Taylor

Gen indviet

13. marts 1979

Spencer W. Kimball

3. Manti

17., 21. maj 1888

Wilford Woodruff og

Lorenzo Snow

Genindviet 14. juni 1985

Gordon B. Hinckley

4. Salt Lake

6. april 1893

Wilford Woodruff

1900-1920 1920'erne

I'
HB: illHHl

5. Hawaii

27. november 1919

Heber J. Grant

Genindviet

13. juni 1978

Spencer W. Kimball

1930-1950

6. Alberta

26. august 1923

Heber J. Grant

Genindviet

22. juni 1991

Gordon B. Hinckley

7. Arizona

23. oktober 1927

Heber J. Grant

Genindviet

15. april 1975

Spencer W. Kimball

8. Idaho Falls

23. september 1945

George Albert Smith

S

Templer under
opførelse

Bogota, Colombia

Boston, Massachusetts

Cochabamba, Bolivien

Guayaquil, Ecuador

Madrid, Spanien

Preston, England

Recife, Brasilien

Santa Domingo, Den

Dominikanske Republik

Bekendtgjorte
TEMPLER

Albuquerque, New Mexico

Anchorage, Alaska

Billings, Montana

Campinas, Brasilien

Colonia Juarez, Mexico

Houston, Texas

Monterrey, Mexico

Monticello, Utah

Nashville, Tennessee

New York

Porto Alegre, Brasilien

Valencia, Venezuela

Det første tempel uden

for Nordamerika

Hawaii, 1919

Det første tempel i Utah

St. George, 1877

41. Frankfurt, Tyskland 40. Denver, Colorado 39. Buenos Aires,

28. august 1 987 24. oktober 1 986 Argentina

Ezra Taft Benson Ezra Taft Benson 1 7. januar 1 986

Thomas S. Monson

38. Lima, Peru

10. januar 1986

Gordon B. Hinckley

37. Seoul, Korea

14. december 1985

Gordon B. Hinckley

36. Johannesburg,

Sydafrika

24. august 1985

Gordon B. Hinckley

35. Chicago, Illinois

9. august 1985

Gordon B. Hinckley

34. Stockholm,

Sverige

2. juli 1985

Gordon B. Hinckley

_ HrfH%*'^
1980'erne



K irken har nu 5 1 templer, der fungerer over hele med det første tempel i Utah, der blev indviet i St. George

verden. Tallet ved siden af hvert tempel angiver i 1877. Hvert tempels navn efterfølges af den dato, hvor

den rækkefølge, de blev indviet i, begyndende det blev indviet, og af hvem.

1950'erne 1970'erne

9. Schweiz

11. september 1955

David 0. McKay

Genindviet

23. oktober 1992

Gordon B. Hinckley

10. Los Angeles

1. marts 1956

David 0. McKay

11. New Zealand

20. april 1958

David 0. McKay

12. London

7. september 1958

David 0. McKay

Genindviet

18. oktober 1992

Gordon B. Hinckley

13. Oakland 14. Ogden 15. Provo 16. Washington

17. november 1964 18. januar 1972 9. februar 1972 19. november 1974

David 0. McKay Joseph Fielding Smith Joseph Fielding Smith Spencer W. Kimboll

(oplæst af Harold B. Lee)

17. Sao Paulo

30. oktober 1978

Spencer W. Kimball

33. Freiberg, Tyskland

29. juni 1985

Gordon B. Hinckley

32. Guatemala City 31. Taipei, Taiwan 30. Dallas, Texas 29. Manila, 28. Sydney,

14. december 1984 17. november 1984 19. oktober 1984 Filippinerne Australien

Gordon B. Hinckley Gordon B. Hinckley Gordon B. Hinckley 25. september 1984 20. september 1984

Genindviet 5. marts 1989 Gordon B. Hinckley Gordon B. Hinckley

Gordon B. Hinckley

18. Tokyo

27. oktober 1980

Spencer W. Kimball

19. Seattle

17. november 1980

Spencer W. Kimball

20. Jordan River

16. november 1981

Spencer W. Kimball

(oplæst af

Marion G. Romney)

21. Atlanta, Georgia

1. juni 1983

Gordon B. Hinckley

22. Apia, Samoa

5. august 1983

Gordon B. Hinckley

23. Nuku'alofa,

Tonga

9. august 1983

Gordon B. Hinckley

24. Santiago, Chile

15. september 1983

Gordon B. Hinckley

25. Pateete, Tahiti

27. oktober 1983

Gordon B. Hinckley

27. Boise, Idaho 26. Mexico City

25. maj 1984 2. december 1983

Gordon B. Hinckley Gordon B. Hinckley

Genindviet 29. maj 1987

James E. Faust
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manglende kendskab til fodbold og missionering. Ved

hårdt arbejde og ofre blev jeg bedre til at spille fodbold.

Og ved hårdt arbejde og tro på Herren vil jeg få en

vellykket mission.«

MUSIKEREN

Rosalie Lund begyndte at spille violin, da hun var fem

år gammel. »Jeg har altid kunnet lide at spille. Jeg har

altid ønsket at blive en stor violinist,« siger hun.

Hvorfor tog hun så 18 måneder fri for at tage på

mission:

Det er et spørgsmål, som søster Lund fik stillet, før hun

rejste i december 1996 for at tjene i Vancouver-missionen

i Canada. Hun optrådte med et orkester i Salt Lake City,

og mange af ikke-medlemmerne blandt musikerne

undrede sig over, hvad det var, hun ville.

»Flere af dem mente, at jeg var skør, fordi jeg tog på

mission, især på det bedste tidspunkt i mit liv,« mindes

søster Lund. »De sagde: >Hvad skal du lave?<«

»Banke på en masse døre og fortælle mennesker om

min religions lærdomme,« var hendes typiske svar. Når

musikerne talte om alle de storslåede ting, hun kunne

gøre musisk, hvis hun blev hjemme, var hun hurtig til at

Ældste Moleni, til højre, siger:

»Intet skulle hindre mig i at

rejse på mission.« Søster

Lund, længst ude til højre,

vidste at det var det rigtige at

udsætte sine musikstudier.



Fuldtidsmissionærer begyndte at arbejde på

Filippinerne i 1961. Da templet i Manila blev

indviet i 1984, 23 år senere, var Kirken vokset

fra en håndfuld af filippinske medlemmer til flere end

15.000 sidste dages hellige, 15 stave og talrige distrikter,

ward og grene. I dag fortsætter Kirken sin hastige vækst

med et antal medlemmer, der nærmer sig 400.000.

Frøene til denne bemærkelsesværdig vækst blev sået

af soldater, der var medlemmer af Kirken. Under den

spansk-amerikanske krig i 1898, blev soldaterne Willard

Call og George Seaman fra Utah indsat som missio-

nærer, men havde ingen dåb af omvendte. Et halvt

århundrede senere, under anden verdenskrig, flyttede

adskillige sidste dages hellige soldater rundt på øerne

sammen med de fremrykkende allierede styrker. I 1944

og 1945 holdt grupper af soldater kirkemøder mange

steder, og der var stadig talrige SDH soldater tilbage på

Filippinerne, da krigen endte. Koreakrigen trak igen

sidste dages hellige militærpersoner til Filippinerne.

Gennem årene har luftbasen Clark Air Force Base

nær ved Manila været hjemsted for hundredvis af

medlemmer af Kirken, og det var der, at præsident Joseph

Fielding Smith indviede Filippinerne til evangeliets

forkyndelse den 21. august 1955.

MAXINE TATE GRIMM

Blandt de hundredvis af udenlandske sidste dages

hellige, der boede eller tjente på Filippinerne, står

Maxine Tate frem som en pioner, hvis indsats har styrket

Kirken meget i disse første år.

I 1945 ankom Maxine Tate til Filippinerne som

medarbejder i Røde Kors. Efter krigen giftede hun sig

med E. M. »Pete« Grimm, der var oberst i den ameri-

kanske hær og havde boet længe i Manila, hvor de

bosatte sig. Med årene fortsatte søster Grimm med at

fremme Kirkens vækst i Asien. Skønt Pete ikke tilslut-

tede sig Kirken før i 1967, så anvendte han sine midler og

indflydelse til at bane vejen for Kirken, ikke kun på

Filippinerne, men også i Indonesien og andre nationer i

Sydøstasien.

Søster Grimm var til stede ved næsten hver eneste

vigtige begivenhed, der førte til påbegyndelsen af missio-

neringen. Hendes hjem var midtpunktet for Kirkens akti-

viteter, og de fleste af de første 2.000 dåb i Manila blev

udført i familien Grimms svømmebassin. Søster Grimm

spillede på sit bærbare pedalorgel til mange af Kirkens

møder og aktiviteter.

»Jeg kan ikke rose hende for meget for hendes

indsats,« har præsident Hinckley sagt. »Hun var en ægte

pioner i Herrens værk i denne nation, hvor vi nu har et

meget betydeligt antal medlemmer.« 1

Indtil 1961 stod søster Grimm og hendes to børn for

Kirkens aktiviteter selv eller sammen med andre sidste

dages hellige familier, undtagen når de deltog i konfe-

rencer sammen med medlemmer på Clark Air Force Base

eller på flådestationen Subic Bay Naval Station. I 1961

begyndte dette at ændre sig.
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Maxine Grimm, herunder og til højre, var

sammen med sidste dages hellige i mili-

tæret blandt de hundreder af udenlandske

kirkemedlemmer, som lagde grundvolden

til missioneringen i Filippinerne og den

endelige opførelse af templet i Manila,

til venstre.



FULDTIDSMISSIONERINGEN BEGYNDER

Amerikanske soldater, deres familier og andre, der

boede på Filippinerne elskede filippinerne og bad i 1960

ældste Gordon B. Hinckley, der dengang var assistent til

De Tolv Apostles Kvorum med ansvar for Kirken i Asien,

om at åbne Filippinerne for missionering. 2

Ved hans første besøg til Filippinerne i 1960 så ældste

Hinckley de store muligheder, der lå i Filippinerne som

missionsmark. Juridiske udfordringer sinkede den offici-

elle anerkendelse af Kirken, men ældste Hinckley og

Robert S. Taylor, præsident for missionen i det sydlige

Fjernøsten, troede på, at der snart ville blive givet tilla-

delse til at udstedelse af missionærvisa. Med bemyndi-

gelse fra Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles

Kvorum planlagde de et møde på mindelunden

American War Memorial Cemetery den 28. april 1961

for at indlede missioneringen.

Klokken 6.30 en stille, fredfyldt morgen mødtes

omkring 100 medlemmer af Kirken — mest soldater og

deres familier, men også David Lagman, et filippinsk

medlem - nær ved et lille mindekapel. Ved afslutningen

af et kort møde bad ældste Hinckley en bøn, hvori han

nedkaldte velsignelser »på dette lands befolkning, at de

må være venlige og gæstfrie og kærlige og imødekom-

mende over for alle dem, der vil komme hertil, og at

mange, ja, Herre, vi beder at der må være mange tusinde,

der skal modtage dette budskab og blive velsignet deri-

gennem ... Vi beder, at der må være mange mænd,

trofast, gode, dydige, sande mænd, der skal tilslutte sig

Kirken.«3

Siden dengang er hans bøn blevet besvaret hundrede-

fold. Der blev udstedt visa til fuldtidsmissionærerne, og

den 5. juni 1961 blev de første missionærer forflyttet fra

Hong Kong til Manila. Sandsynligvis fordi folk var

nysgerrige, blev ældsterne inviteret ind i hvert hjem, de

besøgte den dag.

Efter at missionærerne var ankommet, var det de filip-

pinske omvendte, der fungerede som pionerer og gav

næring til den spæde kirke. På trods af økonomiske

problemer og naturkatastrofer havde de vist vejen og

opbygget Guds rige på deres øer.

RUBEN OG NENITA GAPIZ

Ruben Gapiz og Nenita Reyes var blandt de første

filippinere, der tilsluttede sig Kirken. Nenita, der blev

døbt den 25. november 1961, var den femte, der tilslut-

tede sig Kirken, efter at missioneringen var begyndt. Hun

var blevet færdig på college, da hendes svoger sendte

missionærerne til hendes hjem. Hun og flere andre

medlemmer af familien reagerede hurtigt og positivt.

Nenita blev snart kaldet til at lede musikken for den

voksende gruppe af medlemmer i området omkring

Længst til venstre: Sidste dages hellige som disse lærer

tidligt om den glæde, der kommer af at tjene i

templet, selv om det kan kræve mange timers rejse.

Til venstre: Ældste Bajarn og ældste

tCaday er blandt det stadig større antal

indfødte missionærer, som forkynder

evangeliet i Filippinerne. Tit højre:

Ruben og Nenita Gapiz var

blandt de første filippinere,

som sluttede sig til Kirken.

Han virker nu som halv-

fjerdser-områdeautoritet.
6
5
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Manila. Siden da har hun tjent i præsidentskaber i Unge

Piger, Hjælpeforeningen og Primary.

Ruben Gapiz var interesseret i Nenita, før han var

interesseret i Kirken. Han var en talentfuld guitarspiller

og blev hvervet til at ledsage nogle medlemmer en aften,

hvor de skulle rundt og synge julesange ved dørene. Han

var skuffet over, at han ikke blev tilbudt penge for at

spille og skulle lige til at gå, da han så Nenita lede

sangen. Han blev, lyttede til sidst til missionærlektio-

nerne og blev døbt et år efter Nenita.

To år senere blev Ruben og Nenita det første filippinske

sidste dages hellige par, der blev gift. Næsten alle i deres

gren deltog i højtideligheden og festligholdelsen bagefter.

Familien Gapiz blev senere velsignet med fire døtre.

Ruben tog imod flere forskellige kaldelser i Kirken,

men han tjente med mindre iver end søster Gapiz, skønt

hans vidnesbyrd fortsatte med at vokse. Men i 1975

sagde Nenita: »Herren prikkede ham på skulderen og

vækkede ham.« Ruben fik stillet diagnosen kræft i

næsesvælget. Man forventede ikke, at han ville leve

mere end et par år til. Nenita og Rubens ældste barn var

kun 10 år gammel da Ruben fik konstateret kræft. Han

ønskede inderligt at få lov til at leve og lede sin familie.

»I august 1978,« mindes han, »fik jeg min patriar-

kalske velsignelse af patriark F. Briton McConkie. Min

hustru var hos mig . . . [Patriarken] kendte ikke noget til

min sygdom i forvejen. Mod slutningen af velsignelsen

udtale han disse ord, der fik tårerne frem i øjnene på mig

og fik min hustru til at hulke stille: >Du vil udleve dit liv

og blive kaldet til at tjene i mange lederstillingers

Efter at velsignelsen var færdig, spurgte patriarken mig

om grunden til, at jeg græd. Jeg fortalte han, at jeg havde

fået konstateret kræft, at jeg kun havde to år tilbage at

leve i, og at den velsignelse, han havde udtalt, var for god

til at være sand . . . Jeg vidste, at Herren havde besvaret

mine bønner.«4

Velsignelsen vækkede hans begejstring for evangeliet.

»Han blev en anden mand efter dette,« siger søster

Gapiz.

Han har siden da arbejdet utrætteligt på at styrke

Kirken på Filippinerne. Gennem årerne har han tjent

som biskop, stavspræsident, missionspræsident og regio-

nalrepræsentant. Han har også siddet som formand i den

komite, der har oversat Mormons Bog til Tagalog, det

mest udbredte sprog på Filippinerne. I øjeblikket tjener

han som område -halvfjerdser og administrator i det filip-

pinske/mikronesiske område.

AUGUSTO A. OG MYRNA G. LIM

Til forskel fra andre asiatiske land, hvor kristne

overgås i antal af andre religioner, blev Filippinerne

omvendt til den romersk-katolske tro af spanierne i

begyndelsen af det 16. århundrede. Eftersom 90 procent

af filippinerne er kristne, så lytter mange gladeligt og

accepterer genoprettelsens budskab.

Augusto og Myrna Lim var et sådant par. Da de blev

døbt i oktober 1964, havde de ingen anelse om, hvad

Herren ville bede dem om i opbyggelsen af Kirken.

Bror Lim havde studeret jura på universitetet, og i

1964 var hen veletableret i sin profession. Han forstod

organisationer og var god til at tale til forsamlinger. Han

afsatte også tid til åndelige sysler og havde studeret

Bibelen hele sit liv. Han var opdraget af protestantiske

forældre. Myrna var opdraget som katolik.
5

Kort før missionærerne besøgte hans hjem, havde

hans treårige datter spurgt, hvorfor familien aldrig gik i

kirke om søndagen som andre familier. Bevæget af sin

datters spørgsmål knælede han og bad: »Jeg har dårlig

samvittighed over det, der er sket. Hvis du ønsker, at jeg

skal arbejde på fuld tid i kirken som præst eller gøre

noget for dig, så lad mig det vide.«6

En uge senere bankede fuldtidsmissionærerne på døren.

Augustos studier havde forberedt ham til at acceptere

missionærernes budskab. »Jeg tilsluttede mig Kirken,«

sagde han, »fordi Kirkens lærdomme var det, jeg egentlig

troede på, selv før missionærerne besøgte mig, når det for

eksempel gjaldt Gud Faderen og åbenbaring. Dette troede

o
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jeg på, selv da jeg gik på gymnasiet og på college . . .

Missionærerne underviste mig i noget, jeg følte jeg vidste.« 7

Til hans dåb i oktober 1964 indgik Augusto en stille pagt

med sin himmelske Fader: »Jeg vil være aktiv og gøre alt, jeg

kan for at hjælpe til.« Den følgende uge blev han kaldet til

andenrådgiver i Søndagsskolen. Og før hans første år i

Kirken var endt, havde han tjent med succes som assiste-

rende grenssekretær, assisterende distrikssekretær, distrikts-

sekretær og førsterådgiver i grenspræsidentskabet i Quezon

City. I denne sidste kaldelse tjente han i to år under den

Ældste Augusto A. Lim og hans

hustru, Myrna, præsidentpar for

templet i Manila. Ældste Lim var

den første filippiner, der blev

kaldet som præsident for templet.

Han var også den første filippiner,

der tjente som generalautoritet.

amerikanske soldat Montie Keller, der

lærte ham »den rigtig måde at drive

Kirken på . . . jeg blev undervist af en

stor kirkeleder.«
8

Bror Lims intense læretid fortsatte,

da han blev kaldet til andenrådgiver i

Luzons distriktspræsidentskab. Ni

måneder senere, den 22. august 1967,

organiserede Kirken Den Filippinske

Mission med Paul H. Rose som præs-

ident. Bror Lim blev kaldet til første-

rådgiver i missionspræsidentskabet,

en stilling han havde i seks år. Han

har også tjent som præsident for fire

forskellige grene. Præsident DeWitt

C. Smith, der fulgte efter præsident

Rose, bad ofte bror Lim om at lære

andre op.

Da Kirken organiserede sin først

stav i Filippinerne, kaldte ældste Ezra

Taft Benson fra De Tolv Apostles

Kvorum Augusto Lim til stavspræsident. Manila Stav blev

organiseret den 20. maj 1973, blot 12 år efter at missione-

ringen var begyndt i Manila, og bare 9 år efter at præsident

Lim tilsluttede sig Kirken. Efterhånden som Manila Stav

voksede og blev delt, blev broder Lim kaldet to gange til at

præsidere over de nye stave, der blev organiseret.

I de år, der fulgte, tjente præsident Lim som regionalre-

præsentant og præsident for Naga-missionen. Tidligt i

1992, få uger før han skulle afløses som missionspræsident,

modtog præsident Lim en kaldelse til at tjene i
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Halvfjerdsernes Andet Kvorum, og blev

dermed den første filippiner, der har tjent

som generalautoritet. Han blev kaldet til

at være pioner. Han skulle fortsætte sin

profession, men også tjene i område-

præsidentskabet, på samme måde

som område -halvfjerdsere gør

det i dag.

I sommeren 1996 blev

ældste og søster Lim kaldet til

at være præsidentpar ved templet

i Manila. De er det første filippinske

ægtepar, der leder arbejdet i dette tempel.

De år, de har tjent, har været eksempia- I

riske, særdeles for deres otte børn. Deres

sønner har været på mission, og deres døtre er viet til

hjemvendte missionærer i templet.

REMUS G. OG YVONNE L. VILLARETE

Davao

For filippinerne var 1972 et år med økonomisk og poli-

tisk krise. Der fandtes en udbredt politisk korruption, og

økonomien lå i ruiner. Remus Villare te var blevet færdig

på universitet og havde et godt arbejde, men han var

bekymret over de voksende økonomiske forskelligheder

blandt sit folk. Remus begyndte at organisere demonstra-

tioner, og håbede på den måde at kunne hjælpe de

fattige. En af hans nære venner, Yvonne L. Cawit, der

var sygeplejerske, hjalp med at tilse de demonstranter,

der var kommet til skade på gaderne.

I september 1972 erklærede præsident Ferdinand

Marcos landet i militær undtagelsestilstand. Hans

regering anså protesterende som Remus og Yvonne

som statens fjender. Da regeringen udgav sin liste over

de mest eftersøgte agitatorer, stod Remus' navn som

nummer to i hans område. Yvonnes navn var også

på listen.

Remus og Yvonne begyndte at drøfte deres fremtid.

Remus mente, at det ville være bedst for Yvonne at over-

ive sig til militæret. Yvonnes far

bad hende også at melde sig selv

til myndighederne. Tre dage

efter erklæringen om undtagel-

sestilstanden overgav hun sig.

Remus overvejede at tage op

i bjergene og blive guerilla-

kriger, men efter at være

blevet overtalt af sin far og

nogle slægtninge, der

havde indflydelse på

nogle embedsmænd,

overgav han sig også. Da

han havde tilbragt tre måneder i en fangelejr, blev

han løsladt.

Medlemmer af familien havde arrangeret hans løsladelse

på betingelse af, at han giftede sig med Yvonne. Hans

familie og resten af militæret mente, at dette ville forhindre

Remus i at tage op i bjergene og fortsætte sin kamp mod

regeringen. De fik ret. Ti dage efter hans løsladelse, den 21.

januar 1973, blev Remus og Yvonne viet. Remus blev væk

fra bjergene, men han og Yvonne fortsatte med at

bekæmpe uretfærdigheden på en fredelig måde.

Livet var svært til at begynde med, især fordi de havde

problemer med at finde et arbejde. Til sidst fandt de begge

arbejde i deres hjembyer - Yvonne i Cadiz og Remus i

Bacolod, 65 km borte. Mens de boede hos Yvonnes

forældre i Cadiz, mødte de fuldtidsmissionærerne.

Evangeliet ændrede tilværelsen for hele familien.

Carmelino Cawit, Yvonnes far, var en religiøs mand,

der nød at lytte til ældsterne. Der gik kun nogle få

måneder, inden han, hans hustru og deres to døtre trådte

ned i dåbens vande. Bror Cawit blev præsident for Cadiz

Gren og senere biskop, stavspræsident og patriark.

Til højre: Ældste Remus G. Villarete, halvfjerdser-

områdeautoritet, og hans hustru, Yvonne. Ældste

Villarete efterlevede først det, som missionærerne

lærte ham, før han forpligtede sig selv til dåb.
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Remus og Yvonne var også glade for budskabet om det

genoprettede evangelium, men Remus blev forstyrret af

sine venner, der ikke efterlevede visdomsordet. Fordi han

ikke havde læst i Mormons Bog, var Remus ikke klar til

dåb, da det var tid til hans dåbsinterview.

Han ønskede også at efterleve det, som ældsterne

underviste i, før han forpligtede sig. »Når jeg tilslutter

mig en organisation, forpligter jeg mig også til at

arbejde,« sagde Remus flere år senere. Så han begyndte

at komme i kirke, betale tiende, faste, bidrage til missi-

onsfonden og læse i Mormons Bog omhyggeligt og

bønsomt. Ved at gøre sin himmelske Faders vilje, kom

Remus snart til at »erkende, [at læren] er fra Gud« (Joh

7:17). Han og Yvonne blev døbt i maj 1975.

Tre måneder senere blev den første områdekonference

afholdt i Araneta Coliseum i Quezon City. Det var plan-

lagt, at præsident Spencer W. Kimball skulle tale, og

Remus var fast besluttet på at ville se ham.

»Straks efter konferencen vendte jeg tilbage til

Bacolod. Jeg tog lige hjem og sagde til min hustru: >Vi må

følge profeten.< Hun sagde: >Jamen hvad sagde profeten?<

Profeten sagde: >Familier er evige, og det er vigtigt, at

familier er sammen.< Vi bør være sammen.«

Remus boede i Bacolod den uge og tog til Cadiz i

weekenderne. Efter præsident Kimballs opfordring sagde

Yvonne sit arbejde op i Cadiz, og familien flyttede til

Bacolod for at kunne være sammen med Remus.

Familien havde mange muligheder for at vokse i evan-

geliet, efterhånden som familien Villarete blev kaldet til

mange lederstillinger. Da Bacolod Stav blev dannet i

1981 af ældste Marion D. Hanks fra De Halvfjerds, blev

broder Villarete opretholdt som dens første præsident.

Han tjente i den stilling indtil 1987, da han flyttede

til Cebu, hvor han blev Kirkens ejendomsforvalter i

den region.

Præsident Villarete tjente dernæst som regionalre-

præsentant fra 1988 til 1991, da han blev kaldet til præ-

sident for missionen i Cagayan de Oro på øen Mindanao.

Han og søster Villarete blev på Mindanao, indtil han blev

afløst i juni 1995. Få dage senere blev bror Villarete

kaldet til område -halvfjerdser i det filippinsk/mikrone-

siske område.

Da Remus og Yvonne endelig havde fundet den

rigtige sag, gav de afsig selv af hele hjertet, holdt budene

og fulgte Kirkens præsident. Deres forpligtelse over for

evangeliet har aldrig vaklet.

PIONERÅNDEN

Disse få beretninger kan ikke fuldt ud udtrykke de

mange timer, som tusinder af filippinere har tilbragt

med at tjene i Kirken. De kan heller ikke beskrive

de talrige venlige og kærlige gerninger, der er alminde-

lige blandt filippinske medlemmer af Kirken. De er

simpelthen eksempler pa den styrke og ydmyghed,

som mange af dem, der accepterer sandheden på

Filippinerne, udviser.

I dag er der over 1.000 ward og grene overalt på øerne,

og pionerånden lever i sandhed videre, mens filippinerne

fortsætter med at tilslutte sig Kirken i et stort antal. De

fleste af dem bryder nye veje for deres familier, mens de

bryder med gamle traditioner og træder ind i en æra, der

er oplyst af evangeliets fulde lys.
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Jesus Kristus er skaberen under ledelse af Faderen.

Michael (Adam), hans partner og medarbejder,

præsiderede over meget af skaberværket. Se

»Mennesket Adam«, side 14.
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